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TELEGRAMA TRIMISĂ DE CĂTRE PREA FERICITUL PATRIARH J U S T I N I A N
DOMNULUI NICOLAE CEAUŞESCU, PREŞEDINTELE R. S. ROMÂNIA, CU PRILEJUL
ANIVERSĂRII REPUBLICII ŞI ANULUI NOU, 1977.
I

Domniei Sale,
Domnului NICO LAE CEAUŞESCU
Preşedintele Republicii Socialiste România
Sărbătorind aniversarea Republicii noastre în atmosfera de una
nimă bucurie şi m ulţum ire pentru rezultatele fericite obţinute de poporul
român, în toate sectoarele de activitate, în cursul anului 1976 şi cu reîn
noite nădejdi pentru realizări şi mai importante în anul 1977, dorim să
V ă adresăm Domniei-Voastre cele mai alese felicitări şi să V ă exprim ăm
sentimentele de înaltă consideraţie şi devotat ataşament ale ierarhilor,
preoţilor, credincioşilor Bisericii O rtodoxe Române şi ale noastre per
sonal.
Convinşi că Republica noastră şi poporul român îndeplinesc o m i
siune istorică în concertul ţărilor şi popoarelor iubitoare de pace şi de
cooperare frăţească, dorim să V ă adresăm, m ult stimate Domnule Pre
şedinte, urarea fierbinte ca, în anul care începe, să V ă bucuraţi de
sănătate deplină şi putere de muncă sporită, ca să conduceţi cu aceeaşi
înţelepciune, dăruire de sine şi luminat patriotism, destinele Patriei şi
poporului român spre noi culmi de prestigiu şi înflorire spirituală şi
materială, asigurîndu-Vă că, şi în viitor, v o m sprijini din toate puterile
iniţiativele şi acţiunile Conducerii Statului nostru, m enite să garanteze
independenţa şi suveranitatea ţării, să apere libertatea şi bunăstarea p o 
porului şi să dezvolte continuu colaborarea cu celelalte ţări şi popoare,
pentru biruinţa păcii în lumea întreagă.
«

La mulţi a n i !
f Justinian

Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române
♦

i
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TELEGRAMA TRIMISĂ D-LUI MANEA MĂNESCU, PRIM-MINISTRUL GUVER
NULUI R. S. ROMÂNIA:

Domniei Sale,
Domnului M A N E A M ĂN ESC U .
Prim-Ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de a 29-a aniversări a Republicii noastre şi în pragul
N oului an — 1977 — cu sentim ente de înaltă consideraţie, V ă adresăm
Domniei Voastre şi membrilor G uvernului, cele mai alese felicitări din
partea ierarhilor, preoţilor, credincioşilor Bisericii O rtodoxe Române şi
a noastră personal.
Apreciind cu bucurie şi satisfacţie rezultatele bogate, obţinute în
cursul anului 1976, de către poporul nostru, prin munca sa devotată,
sub îndrumarea înţeleaptă a Conducătorilor săi, dorim să V ă adresăm
urarea ca, în anul ce începem, Domnia Voastră, Domnule Prim-ministru şi colaboratorii Dumneavoastră, să puteţi, în sănătate deplină şi cu
reînnoită energie, să îndrumaţi strădaniile harnicului nostru popor, prin
M inisterele şi Instituţiile Statului nostru, spre noi înfăptuiri temeinice
în slujba Patriei, asigurîndu-Vă că la rîndul nostru, v o m sprijini şi în
viitor, cu patriotic devotam ent, iniţiativele şi măsurile Guvernului
Republici noastre m enite să desăvîrşească dezvoltarea Patriei, să spo
rească bunăstarea spirituală şi materială a poporului şi să contribuie
la colaborarea strînsă cu toate popoarele, pentru biruinţa păcii în lumea
întreagă.
La mulţi ani!
f Justinian

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
%

♦
%

TELEGRAMA TRIMISĂ D-LUI EMIL BOBU,. VICEPREŞEDINTE AL CONSILIU
LUI DE STAT AL R. S. ROMÂNIA:
%

Domniei Sale,
Domnului EMIL BOBU
V icepreşedinte al Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România, .
Cu prilejui aniversării Republicii noastre şi la Început de A n nou,
V ă felicităm cu sentim ente de înaltă consideraţie, în num ele ierarhilor,
preoţilor, credincioşilor Bisericii O rtodoxe Române şi al nostru per
sonal.
%
Făcînd cele mai bune urări pentru continua înflorire a Republicii
noastre şi pentru sporirea bunăstării spirituale şi materiale a poporului
român, dorim din toată inima Domniei V oastre sănătate, fericire şi
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puteri reînnoite, spre a aduce şi în anul 1977 m ulte şi mari servicii
Patriei şi poporului român şi să acordaţi aceeaşi largă înţelegere şi
acelaşi sprijin binevoitor Bisericii O rtodoxe Române şi tuturor Cultelor
religioase din ţara noastră.
La mulţi a n i !
f Justinian

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
f *
TELEGRAMA TRIMISĂ D-LUI GHEORGHE N E NC IU, VICEPREŞEDINTELE
DEPARTAMENTULUI CULTELOR 2

Domniei Sale,
Domnului GHEORGHE NENCIU
V icepreşedintele Departamentului Cultelor
Cu prilejul celei de a 29-a aniversări a Republicii noastre şi în
pragul N o u lu i9an — 1977 — adresăm Domniei Voastre şi colaborato
rilor de la Conducerea Departamentului Cultelor alese felicitări din
partea ierarhilor, preoţilor, credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române şi
a noastră personal.
A m intindu-ne cu bucurie şi satisfacţie de larga înţelegere şi b in e
voitorul sprijin de care Biserica Ortodoxă Română, împreună cu toate
Cultele religioase din ţara noastră s-au bucurat din partea Departamen
tului Cultelor, în cursul anului ce se încheie, facem cele mai bune urări
pentru continua înflorire a Republicii noastre şi sporirea bunăstării spi
rituale şi materiale a poporulu român, iar Domniei Voastre, vă dorim
sănătate, fericire şi puteri reînnoite, spre tot mai bogate t realizări în
activitatea ce desfăşuraţi, în N oul an.
La m ulţi a n i !
vf Justinian

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
#

*

*

La toate aceste telegrame Prea Fericirea Sa, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Justinian a primit răspunsuri cu mulţumiri şi alese consi
deraţii.

TELEGRAMA
DE FELICITARE TRIMISĂ DE PREA FERICITUL PATRIARH J U S T I N I A N
D-LUI NICOLAE C E A U Ş E S C U , PREŞEDINTELE R. S. ROMÂNIA, CU OCAZIA
ZILEI SALE DE NAŞTERE

Domniei Sale,
Domnului NICOLAE CEAUŞESCU,
Preşedintele Republicii Socialiste România,
*
M ult stimate Domnule Preşedinte,
Cu prilejul aniversării zilei de naştere a domniei Voastre' vă feli
cităm cu sentim ente de înaltă consideraţie şi statornic *ataşament, în
num ele clerului şi al credincioşilor Bisericii O rtodoxe Române şi al
nostru personal, dorindu-Vă din adîncul inimii mulţi ani de viaţă, în
sănătate deplină, puteri. reînnoite de muncă şi fericire personală, spre
a conduce cu înţelepciune, clarviziune, elanul patriotic şi totala dăruire
de sine de pînă acum, viaţa şi strădaniile poporului român, spre conti
nui realizări epocale privind buna lui stare spirituală şi materială, înflo
rirea Patriei noastre iubite, Republica Socialistă România.
Intru mulţi şi fericiţi a n i !
.

*

f Justinian

P a tria rh u l Bisericii Ortodoxe Române
*
0

La această telegram ă s-a primit cuvenitul răspuns cu mulţumiri şi
alese consideraţii pentru întîistătătorul Bisericii O rtodoxe Române, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Justinian.

TELEGRAME DE FELICITARE
TELEGRAME PRIMITE DE PREA FERICITUL PĂRINTE JUSTINIAN
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
TELEGRAMA TRIMISĂ DE CĂTRE DL. ŞTEFAN VOITEC, VICEPREŞEDINTE AL
CONSILIULUI DE STAT AL R. S. ROMÂNIA:
•

»

t

*

•

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JU S T IN IA N M A R IN A
Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române
Cu prilejul N oului an 1977, cele mai bune urări de multă sănătate,
viaţă îndelungată şi fericire !
f

1

Ştefan V oitec

•1

V icepreşedinte al Consiliului de Stat al R. S. România
*
*

/

%♦

»

#

'

SCHIMB DE TELEGRAME ÎNTRE PREA FERICITUL PĂRINTE
JUSTINIAN PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE-ŞI
PERSONALITĂŢI POLITICE DE PESTE HOTARE
I

TELEGRAMA TRIMISĂ MAJESTĂŢII SALE ELISABETA II REGINA MARII
BRITANII:
i

M ajestăţii Sale Regina ELISABETA II,
Buckingham Palace
Domnul nostru cel întrupat să dăruiască Majestăţii V o a stre ,şi au
gustei Voastre familii viaţă îndelungată, sănătate şi fericire, pentru
prosperitatea şi pacea poporului V ostru în N oul >an 1977.
t Justinian

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

m

■

.

Prea Fericitul Patriarh Justinan a primit următorul răspuns :
✓

Prea Fericirii Salef
Prea Fericitului Părinte JU S T IN IA N
Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române
Prea Fericirea Voastră,
A m fost invitat să transmit Prea Fericirii Voastre, din partea Regi
nei, următorul m e s a j :

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă
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«M ulţum esc Prea Fericirii V oastre pentru amabilul V o stru m esaj cu
felicitări de A n u l nou şi vă trimit urările m ele cele mai bune pentru
1977».
\

E lisabeta R.

Folosesc şi eu această împrejurare pentru a reînnoi Prea Fericirii
Voastre asigurarea înaltei m ele consideraţii.
Jeffrey Petersen

Ambasadorul M ajestătii Sale; Regina Marii Britanii

TELEGRAMA
BELGIENILOR:

TRIMISĂ MAJESTĂŢII SALE

BAUDOUIN

REGELE

i

Majestăţii Sale,
BAUDOUIN
Regele belgienilor
Rugăm pe Domnul nostru cel întrupat să dăruiască din belşug viaţă
îndelungată, sănătate deplină, şi fericire Majestăţii Voastre, şi A ugustei
Voastre familii, pentru propăşirea şi pacea poporului Vostru, în Noul
an 1977.
f Justinian

Patriarhul.Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericitul Patriarh Justinian a primit urm ătorul răspuns :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului JU S T IN IA N M A R IN A
Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române
Foarte mişcat de urările pe care mi le-a exprimat Prea Fericirea
Voastră cu ocazia N oului an, V ă m ulţum esc şi la rîndul m eu V ă adre
sez cele mai bune doriri de fericire şi sănătate.
Baudouin Rege
*

TELEGRAMA PRIMITĂ DE PREA FERICITUL PĂRINTE J U S T I N I A N ,
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, DE LA DL. GHEORGHE NENCIU,
VICEPREŞEDINTELE DEPARTAMENTULUI CULTELOR:

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte J U S T IN IA N M A R I N A
Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române
Doresc din inimă ca N o u l an, 1977, să ofere Prea Fericirii Voastre
bucuria unei sănătăţi depline cu noi satisfacţii în nobila misiune ce îm 

U

TELEGRAME OFICIALE

pliniţi ca Intîistătător al Bisericii O rtodoxe Rom âne, ataşat cu d evo ta 
ment năzuinţelor poporului nostru de independenţă, progres social şi
pace.
Ingăduiţi-mi să vă urez viaţă îndelungată şi fericire !
La mulţi a n i !
Gheorghe Nenciu

V icepreşedintele Departamentului Cultelor
*

TELEGRAMA PRIMITĂ DE PREA FERICITUL PATRIARH J U S T I N I A N DE
LA COMITETUL NAŢIONAL PENTRU APĂRAREA PĂCII DIN R. S. ROMÂNIA:

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JU S T IN IA N M A R IN A
Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române
Prea Fericirea Voastră,
Calde felicitări cu prilejul aniversării Republicii şi al A n u lu i nou,
urări de sănătate şi noi succese în activitatea Dvs. pusă în slujba fău
ririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, p en 
tru apărarea păcii.
Comitetul Naţional pentru apărarea Păcii
din Republica Socialistă România

\

»

%

viaTft'Bise'Riceascft
ÎN JURUL ÎNTÎISTĂTĂTORULUI BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
DE CRĂCIUN (1976) ŞI ANUL NOU (1977)
Biserica Ortodoxă Română participă cu toată însufleţirea la bucuria întregului
popor român atunci cînd, la sfîrşitul fiecărui an, aceasta îşi încheie bilanţul realizărilor
sale, care sînt şi chezăşie viitoarelor înfăptuiri din Noul an.
Ca moştenitoare, conservatoare şi întregitoare a unor milenare tradiţii şi obi
ceiuri ale poporului român, Biserica străbună se prezintă astăzi cu un impresionant
repertoriu de folclor religios care istoriseşte evenim entele de acum 2.000 de >ani.
Interesantă această împletitură unică în tradiţia Bisericii creştine ca dreptcredincioşii
noştri prin talent şi selecţie, prin solidaritate şi devotament faţă de Pruncul nou
născut să prezinte ascultătorilor de astăzi bucuria şi .tragedia de acum aproape două
mii de ani.
Fără impuneri şi erminie, fără teatru exagerat şi regizat, colindele sînt un vehicol pe atît de simplu şi tot atît de emotiv care istorisesc zilele din preajma Naşterii
celei p a i presus de fire şi pentru acest motiv, al naşterii mai presus de fire, memoria
dreptcredincioşilor a înregistrat fidel evenimentul venirii în lume a Mîntuitorului Hristos.
%

Ca în fiecare >an la Palatul Prea Fericitului Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a avut loc serbarea tradiţională care poate fi socotită-nu numai un
act de evlavie al credinţei noastre în Iisus Hristos, cel născut în Betleemul Iudeii, ci
şi un omagiu adus obiceiurilor noastre străbune.
f

Şi anul acesita, 1976, ca de fapt în fiecare an, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Justinian încheie activitatea pastorală, duhovnicească şi patriotică, pe lîngă trimiterea
obişnuitei Pastorale, cu primirea colindătorilor în reşedinţa Sa patriarhicească.
A ceastă primire este de fapt o zi de amintire a copilăriei fiecăruia dintre ierarhii,
slujitorii şi credincioşii Bisericii străbune, o seară de adîncă meditaţie creştină şi o
aleasă rugăciune şi comuniune cu martorii Naşterii din Betleemul Iudeii.

t*
Concertul de colinde de la~Palatul Patriarhal
Concertul de colinde a fost bine pregătit, minuţios selectat, şi cu noi colinde
culese de pe meleagurile pămîntului nostru străbun şi# a avut loc în seara zilei de
23 decem brie 1976.

I

$
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S-au prezentat pentru a cinsti Naşterea Sfîntă şi a aduce prinos Părintelui nos
tru Patriarh Justinian, formaţiile corale ale celor mai reprezentative biserici din
C ap itală: Corul Bisericii «Domniţa Bălaşa», corul bisericii «Sfintul Spiridon-Nou» şi
Corala Catedralei Patriarhale.
a) Corul bisericii «Domniţa Bălaşa», pregătit de Dl. Prof. D. I. Chirescu, a fost
dirijat de Dl. Şt. Mureşean şi a cuprins următorul repertoriu :
O,
ce v e s t e minunată, de D. G. K iria c; Ia sculaţi creştini, de D. G. K iria c;
Steaua sus răsare, de I. D. Chirescu ; Domnuleţ şi Domn din cer, de Gh. Cucu ; Nunta
din Cana Galileii, de I. D. Chirescu şi Urare tot de I. D. Chirescu.
După •concert, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a mulţumit coriştilor şi
dirijorului pentru minunatele piese din folclorul religios românesc închinat Naşterii
Mîntuitorului şi sărbătoririi străbune, Crăciunul. Apoi, Prea Fericirea Sa a oferit
fiecărui «colindător» corist un colindeţ drept recompensă pentru osteneală. *
Mulţumind, in numele coriştilor, Dl. Şt. Mureşean a asigurat pe Prea Fericirea
Sa de tot respectul şi I-a urat în numele bisericii «Domniţa Bălaşa» ani mulţi cu
sănătate. Corul a intonat Imnul patriarhal şi Mulţi ani trăiască !
b) Al doilea grup de colindători din «seara Ajunului» l-a constituit corul bise
ricii «Sfîntul Spiridon-Nou», dirijat de Dl. Leonida Simulescu.
După un cuvînt — explicativ al rostului colindelor în viaţa credincioşilor noştri,
de Diac. Mihai Colibă, slujitor la respectiva biserică, cunoscuta formaţie corală a
interpretat următoarele colinde : Rîulel de ploaie, de Filaret Barbu ; Sus pe deal la
Galileu, de Pr. I. Runcu ; Lilioara, de Pr. Teofil Coste ; Noi umblăm şi colindăm, de
I. Lucian; N oa pte de Crăciun, de Pr. I. Runcu şi Urare , de Pr. Teofil Coste.
După cunoscuta urare: Bună dimineaţa la M oş Ajun, ne daţi ori nu ne daţi!,
Prea Fericirea Sa părinte Patriarh Justinian a mulţumit coriştilor, i-a asigurat de
stimă şi preţuire şi a împărţit fiecărui «colindător» mult-aşteptatul colindeţ.
S-a mulţumit, s-a .urat înaltului ierarh cele cuvenite cu prilejul Sfintelor sărbă
tori şi s-a cîntat Mulţi ani t r ă i a s c ă !
%

c) Ultima formaţie de colindători din «Seara de Ajun» a constituit-o Corala
Catedralei patriarhale din Bucureşti condusă de Dl. Prof. N. Lungu şi P. C. Pr. Iulian
Cârstoiu.
După un scurt cuvînt al d-lui Mihai Popescu, secretarul Coralei Catedralei pa
triarhale, în care a evocat rostul colindelor în întărirea credinţei strămoşeşti, prima
formaţie corală bisericească a Patriarhiei Române a executat un repertoriu bine-ales
constituit din următoarele colinde :
Nouă azi ne-a răsărit, de D. G. Kiriac; Mărire întru cele-nalte şi Trei Crai de
la Răsărit, armonizare de N. Lungu; Legăneluî lui Iisus, de Val. T eod o rian ; Bună
seara, armonizare de Pr. I. Cârstoiu şi V i n e Crăciun cel Bătrîn, armonizare tot de Pr.

I. Cârstoiu.
La sfîrşit şi cu concursul pianistului N. Licareţ s-a executat Haleluia de Haendel
din emoţionantul concert Messias.
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Ca şi celorlalte formaţii, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian «ca o gazdă
bună» -a mulţumit coriştilor pentru reuşita acestui concert. A felicitat pe dirijori şi
a asigurat pe toţi de alese consideraţii, împărtăşimdu-le îmbelşugate binecuvîntări
arhiereşti, oferind fiecăruia «colindiţa» pregătită în seara lui Moş Ajun.
Corala a intonat Imnul patriarhal şi Mulţi ani t r ă i a s c ă !
Adresîndu-se înalţilor oaspeţi şi invitaţi, Prea Fericirea Sa a mulţumit tuturor
pentru dorinţa de a participa la această Seară tradiţională creştinească. A asigurat
pe toţi că aceste minunate piese sînt mărturii de aleasă cinstire adusă Pruncului
nou-născut, donezi ale evlaviei strămoşilor noştri
şi în acelaşi timp
netăgăduite
bucurii ale păcii, respectului şi fericirii tuturor oamenilor.
Colindele, ca şi evlavia credincioşilor români, sînt mult apreciate în întreaga lume
şi noi căutăm să le păstrăm aşa cum le-am primit şi să le transmitem urmaşilor
noştri, ca o moştenire sfîntă.
Urîndu-le tuturor, Sărbători fericite, întîmpinîndu-i cu tradiţionalul «La mulţi
ani!» întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a rugat pe cei de faţă (ambasadori,
consuli, ataşaţi culturali, înalţi funcţionari de la diferite consulate) să transmită
Conducătorilor statelor respective, salutul Bisericii strămoşeşti : Un Crăciun fericit,
şi urarea tradiţională a poporului român : La anul şi la mulţi a n i !
Toţi cei de faţă au c î n t a t : Mulţi ani trăiască !
*
Printre oaspeţii de seamă la Concertul tradiţional românesc dat în cinstea N a ş
terii Domnului (Crăciunul) 1976 şi Anul nou 1977 s-au n um ărat: Dl. Gheorghe Nenciu,
Vicepreşedintele Departamentului Cultelor, cu s o ţ i a ; Dl. Prof. Dumitru Dogaru, cu
soţia ; directori şi funcţionari superiori din Departamentul Cultelor.
Erau de faţă PP. SS. lor Antonie Ploieşteanul, episcop-vicar patriarhal şi Roman
Ialomiţeanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Dintre oaspeţii străini au fost de faţă :
Dl. Harry Barnes jr. ambasadorul SUA la Bucureşti, cu soţia ; Dl. R. Istukawa,
ambasadorul Japoniei la Bucureşti cu s o ţ i a ; Dl. J. K. Petersen, ambasadorul Marii
Britanii cu soţia ; Dl. Iskos, ambasadorul Greciei cu soţia ; reprezentanţi ai Ambasa
delor Franţei, R. F. Germaniei, Belgiei etc. Prea Fericitul Patriarh Justinian s-a între
ţinut apoi cu fiecare dintre invitaţi. Oaspeţii străini şi-au arătat toată admiraţia pentru
această Latură spirituală specifică credincioşilor români. Toţi vorbeau cu admiraţie —
unii audiaseră concerte în străinătate — de Corul Madrigal, care, la ora actuală, a
cucerit toate meridianele, şi printre piesele sale, la loc de cinste, figurează colindele,
cîntecele de stea, oraţiile ş.a.
Retrăgîndu-se, Prea Fericitul Patriarh a mulţumit încă o *dată tuturor şi le-a
u r a t : La mulţi a n i !
Cei prezenţi au intonat Imnul patriarhal...

Belşugul anului trecut, fundamentul Anului nou
După o .frumoasă datină, intrată în tradiţia Administraţiei Patriarhale şi a Sfintei
Arhiepiscopii a Bucureştilor, în ultima zi a 'fiecărui an, angajaţii în funcţii superioare
ale sectoarelor de activitate obişnuiesc să prezinte Prea Fericitului Părinte Patriarh

75
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Justinian felicitări pentru realizările din anul care a trecut şi urări de rodnică acti
vitate pentru Anul nou.
«

Astfel, în ziua de vineri — 31 decembrie, Ia orele 12,30, reprezentanţi ai Admi
nistraţiei Patriarhale şi ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, în frunte cu P. S. Episcop
Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal şi P. S. Episcop Roman Ialomiţeanul, vicar al
Arhiepiscopiei Bucureştilor, s-au întîlnit la Cabinetul patriarhal cu Întîistătătorul Bise
ricii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian. Erau de faţă : P. C.
Pr. Ioan Gagiu, directorul Administraţiei Patriarhale; P. C. Pr. Alexandru Ionescu,
vicarul Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor; P. C. Pr. Traian Ghica, directorul Casei
de pensii şi Ajutoare a Bisericii Ortodoxe Române, PP. CC. Pr. Consilieri patriarhali
şi mitropolitani etc.
După obişnuita prezenţă, din partea celor de faţă a rostit un scurt-cuvînt
P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, care, exprimîndu-şi bucuria pentru acest moment
tradiţional, a făcut o trecere în revistă a evenimentelor şi realizărilor bisericeşti mai
importante din cursul anului 1976, evidenţiind contribuţia preţioasă adusă de Prea
Fericitul Părinte Justinian, la tot ceea ce s-a făcut şi realizat. La sfîrşitul cuvîntului
P. S. Sa a încredinţat pe întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Prea* Fericitul
Părinte Patriarh Justinian, de dragostea filială, devotamentul şi respectul tuturor
celor care, cu rîvnă şi pricepere, cu hărnicie şi dăruire îşi desfăşoară activitatea în
cadrul Bisericii noastre strămoşeşti.
0

Mulţumind pentru urările primite, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a binecuvîntat pe colaboratorii Săi apropiaţi, exprimîndu-şi convingerea că toţi angajaţii
Instituţiilor bisericeşti din cadrul Administraţiei Patriarhale şi Arhiepiscopiei Bucu
reştilor vor continua să lucreze şi în viitor, cu acelaşi elan şi devotament pentru
bunul mers al treburilor bisericeşti.
Cei de faţă au intonat Imnul Patriarhal.

%

Mulţumind P. S. Sale, Episcopului Antonie, Prea Fericirea Sa a asigurat pe toţi
cei de faţă de dragostea sa părintească şi de ajutorul neprecupeţit al angajaţilor
Administraţiei Patriarhale şi Arhiepiscopiei Bucureştilor în realizarea obiectivelor
pastorale şi materiale ale celor două instituţii centrale.
«Am trecut prin grele încercări în acest an, a spus Prea Fericirea Sa, dar cu
ajutorul lui Dumnezeu şi al rugăciunilor slujitorilor Bisericii străbune sînt acum destul
de sănătos şi nădăjduiesc' în refacerea completă fizică şi psihică.
Subliniez că tot c e ea ce s-a realizat, se datorează şi colaboratorilor mei, care,
cu pricepere şi dăruire, n-au precupeţit nici un efort în a sluji Biserica şi a duce
la îndeplinire sarcinile administrative.
Ştiţi cu toţii că generalul cel mai de seamă este acela care-şi formează urmaşi
destoinici. Eu m-am străduit să selectez colaboratorii mei cei mai buni dintre cei
mai buni».
Apoi întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române s-a întreţinut cu fiecare în parte,
a urat sărbători fericite celor de faţă şi familiilor lor şi a încheiat cu tradiţionalul:
La mulţi şi fericiţi a n i !

f

S-a intonat Imnul patriarhal şi Mulţi ani t r ă i a s c ă !
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Anul nou 1977 cu sănătate şl spor în toate
O
altă bucurie tradiţională la început de An nou a cărei festivitate se desfă
şoară în Sala sinodală a Palatului patriarhal este şi întîlnirea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Justinian cu angajaţii Administraţiei Patriarhale, Arhiepiscopiei Bucureştilor
şi cu preoţii din Capitală.
In afara acestora erau de faţă : profesori ai Institutului şi Seminarului teologic
din Bucureşti, invitaţi şi oaspeţi străini, stareţi şi stareţe de mînăstiri din Arhiepiscopia Bucureştilor etc.
La orele 18,00, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, însoţit de PP. SS.
Episcopi Antonie Ploieşteanul şi Roman Ialomiţeanul, şi de PP. CC. Pr. directori şi
Consilieri patriarhali şi ai Arhiepiscopiei, a intrat în Sala sinodală fiind întîmpinat
de cei prezenţi cu «Imnul patriarhal»...
Apoi, Corala preoţilor din Capitală, dirijată de P. C. Alexandru Delcea, preot
la biserica «Sf. Nicolae Vlădica» din Bucureşti, a executat un concert de colinde compus
din următoarele p iese: O, ce v e s t e minunată, La Vitleem..., Lerui mărului, de Gh.
Danga, Ziurel de zi, de Timotei P o p o v ic i; Praznic luminos, de acelaşi autor, Cetiniţă
cetioară, Coroniţă dalbă, de Pr. I. Popescu Runcu. Programul coral s-a încheiat cu
colindul Bună dimineaţa, de Podoleanu.
Interpretate cu exactitate şi emoţie, colindele au înfrumuseţat festivitatea cu
mireasma datinilor noastre creştine prilejuite de sărbătorile Naşterii Domnului şi
Anului nou.
In continuare, P. C. Pr. Ştefan Dobra de la parohia «Parcul Ghencea» din Bucu
reşti, în numele preoţilor din Capitală, a adresat un C uvînt omagial Prea Fericitului
Părinte Patriarh Justinian cu .ocazia Anului nou 1977.
Exprimîndu-şi emoţiile şi trăirea duhovnicească pe care o simte preoţimea Ca
pitalei de fiecare dată, cu această ocazie, vorbitorul a remarcat frumoasa activitate
bisericească din cursul anului 1976, spunînd printre altele :
«Bucuria pe care ne-a produs-o praznicul luminos al Naşterii Domnului ne-o
desăvîrşeşte această întîlnire, devenită tradiţională, cînd Vă putem vedea şi vă
putem auzi cuvîntul sfătuitor la acest început de an, cuvînt de Părinte duhovnicesc
al întregii preoţimi ortodoxe române, pe care în clipa de faţă o reprezentăm noi,
preoţimea Capitalei.
Vă ştim de pe cînd eraţi preot tînăr. Astăzi, Vă privim înfăţişarea ridicată pe
culmea celor peste 75 de ani şi înfăţişarea Prea Fericirii Voastre de Patriarh, şi la
propriu şi la figurat, face să ne întoarcem cu ochii minţii la cei peste 28 de ani de
cînd sînteţi la cîrma Bisericii Ortodoxe Române, ani care ne înfăţişează o lucrare de
necrezut, o muncă de o prodigiozitate de neînchipuit, pătrunsă de un duh înnoitor,
duh însoţit de o minte ageră şi plină de înţelepciune, de o inimă caldă şi în ţele
gătoare, de o voinţă tare, neşovăitore, completată de un deosebit simţ practic, duh
care se răsfrînge bogat şi creator în toate sectoarele de activitate ale Bisericii noastre
strămoşeşti, atît pe plan intern, cît şi pe plan extern.
t

*

*

Realizările Bisericii noastre ortodoxe poartă amprenta personalităţii Prea Fericirii
Voastre.
în probleme bisericeşti, atît de ordin intern cît şi extern, în problema apărării
păcii şi a ecumenismului, în toate aţi dovedit acelaşi tact şi aceeaşi pricepere, carac
teristică puternicului patriotism care V-a însufleţit totdeauna în întreaga activitatea
a Prea Fericirii Voastre.

V I A Ţ A BI SERICEASCĂ
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O
preocupare permanentă, sub toate aspectele a Prea Fericirii Voastre, a fost
preoţimea noastră.
De la începutul arhipăstoririi Prea Fericirii Voastre aţi socotit necesar ca preoţimea ortodoxă română să-şi desfăşoare activitatea în spiritul vremurilor noi pe
care le itrăim, oare însufleţea întregul nostru ipopor muncitor. Gîndul acesta Vi l-aţi
împlinit înlesnindu-ne să descrifrăm adevăratul înţeles al Sfintei Evanghelii şi al
Sfintei tradiţii, cuprins într-un singur c u v î n t : «slujirea, slujirea aproapelui, principiul
de bază al «Apostolatului social», adevărata concepţie creştină care asigură mîntuirea
personală prin iubirea de Dumnezeu, reflectată în iubirea de aproapele.
Cursurile de îndrumare misionară au fost şi au rămas împreună cu Conferinţele
de orientare, şcoala in care preoţimea îşi însuşeşte şi se menţine în duhul acestei noi
concepţii de viaţă. în cadrul lor şi cu orice prilej, ne-aţi în d em n a t: să ne rugăm, să
predicăm, să muncim, îndemnuri cărora ne-am străduit să răspundem, folosind în
aceeaşi măsură Sfîntul Altar, Amvonul şi întreaga arie a parohiilor noastre.
Am căutat întru to tu l'c a prin mijloacele noastre de slujitori ai Bisericii şi de
cetăţeni loiali ai patriei, să fim în ton cu întregul nostru popor muncitor, care prin
eforturi din ce în ce mai sporite şi printr-un nestăvilit avînt creator a ridicat Patria
noastră pe înălţimi negîndite de înaintaşii noştri. Şi Conducerea noastră de Stat a
apreciat contribuţia Bisericii Ortodoxe Române în lupta pentru tot binele Patriei
noastre prin toate distincţiile acordate Conducătorilor duhovniceşti ai Bisericii noastre,
în frunte cu Prea Fericirea Voastră, distincţii care împodobesc şi pieptul multora
dintre preoţi.
Ne-am bucurat întotdeauna că, cu ocazia primirii acestor distincţii, nu aţi trecut
niciodată cu vederea să menţionaţi că această cinstire se resfrînge asupra întregului
cler, şi faptul acesta a constituit pentru noi un puternic stimulent în osîrdia noastră
de a corespunde încrederii ce ni s-a acordat, osîrdie în care ne luăm angajamentul
să nu slăbim în nici un fel.
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Spuneaţi cîndva că Sfinţii Părinţi din secolul de aur al creştinismului au avut
o mare înrîurire asupra Prea Fericirii Voastre şi că dintre aceştia Sfîntul Vasile cel
Maie , prin opera sa înregistrată de Istoria bisericească sub denumirea de «Vasiliada»,
V-a impresionat în mod deosebit.
Acest sfînt al cărui nume Ortodoxia îl prăznuieşte astăzi, şi al căiui chip du
hovnicesc este ca o urare la început de an pentru tot sufletul creştinesc, era firesc
să Vă impresioneze, pentru că opera marelui cap adori an are factură de profund cTeştinism pus în slujba aproapelui şi nu se putea să nu producă vibraţii puternice în
sufletul aceluia care avea să fie pentru Ortodoxia românească Patriarhul «Apostolatului social» şi prin aceasta autentic «Locţiitor al scaunului Cezareii Capadociei».
Vă rugăm să ne iertaţi îndrăzneala ca, folosind aceeaşi construcţie lexicală, să
cuprindem toată înfăptuirea arhipăstorească a Prea Fericirii Voastre într-un singur
cuvînt «Justiniada». Justiniada Ortodoxiei româneşti din zilele noastre. Urmaşii noştri
o vor studia cu admiraţie şi veneraţie în acelaşi timp, iar noi sîntem fericiţi că am
trăit şi trăim în vremea realizării ei.
Pentru aceasta, în numele nostru şi al credincioşilor noştri, care şi-au plecat
frunţile fericiţi, primind părinteştile binecuvîntări pe care ni le-aţi transmis prin
Pastorala de Crăciun, vă spunem : Intru mulţi ani, Prea Fericite Părinte Patriarh».
f

In încheiere, în numele preoţilor din Capitală, P. C. Pr. Şt. Dobra urînd Intîistătătorului Bisericii noastre arhipăstorire îndelungată cu sănătate deplină, pace şi
2 -
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nesfîrşite bucurii duhovniceşti, l-a încredinţat de ascultare, supunere şi respectul tuturor celor ce lucrează în ogorul Bisericii Ortodoxe Române, pentru realizarea faptică
a mesajului Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, în mijlocul semenilor, precum
şi pentru progresul şi continua înflorire a Patriei noastre scumpe, R. S. România.
După ce întreaga asistenţă a acestui popas sărbătoresc a intonat Imnul patriarhal
şi Mulţi ani trăiască, a luat cuvîntul Prea Fericitul Părinte' Patriarh Justinian.
Exprimîndu-şi regretul că în cursul anului 1976, la alte două asemenea momente
tradiţionale — întîlnirea din prima zi de Paşti şi din ziua de 6 iunie cînd se ser
bează întronizarea Prea Fericitului ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române — Prea
Fericirea Sa a lipsit din motive de sănătate, Părintele Patriarh a felicitat pe toţi cola
boratorii săi, pentru realizările anului 1976, exprimîndu-şi speranţa că şi în viitor
Biserica Orodoxă Română, ierarhii, clerul şi credincioşii ei, vor avea noi împliniri
demne de neamul şi ţara din care ne tragem.
In încheiere, Prea Fericirea-Sa -a spus: «Păşim în Noul an cu toată încrederea
în noi şi în multe realizări. Aflăm despre noi, zi de zi, păreri tot mai îmbucurătoare
ale celor ce urmăresc desfăşurarea vieţii bisericeşti de la noi. Este o dovadă că, an
de an, munca noastră ne aduce realizări, bucurii şi satisfacţii trainice, care contribuie
din plin la creşterea prestigiului Bisericii noastre atît pe plan intern cît şi extern.
Nu spun acestea pentru ca să ne mîndrim, ci pentru ca să dobîndim mai multă încre
dere pentru activitatea noastră de viitor».
Prea Fericirea Sa a mulţumit apoi P. C. Pr. Şt. Dobra pentru frumuasele cuvinte
adresate şi a felicitat Corala preoţilor pentru concertul prezentat, îndrumînd pe
membrii ei, ca şi în viitor să fie la- acelaşi nivel artistic, pentru că aceasta face cinste
clerului din Capitală.
Binecuvîntînd pe toţi cei prezenţi, Prea Fericirea Sa le-a urat mulţi ani şi a
rugat pe bunul Dumnezeu să reverse asupra tuturor darurile sale cele bogate, spre
binele şi mulţumirea fiecăruia, pentru propăşirea Bisericii şi a Patriei noastre.
S-a intonat din nou Imnul patriarhal, după care Prea Fericitul Părinte ‘Patriarh
Justinian s-a întreţinut cu cei de faţă într-o ambianţă sărbătorească.
A ra au luat sfîrşit întîlnirile de la Palatul patriarhal de la sfîrşitul anului 1976
şi începutul Anului nou 1977.

P. Diac.-Hurezi

DIN ACTIVITATEA COMUNITĂŢILOR ORTODOXE
ROMÂNE DE PESTE HOTARE
PASTORALA
PREA FERICITULUI PĂRINTE JUSTINIAN, PATRIARHUL
BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, ADRESATĂ PAROHIILOR
ORTODOXE ROMÂNE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL NOULUI AN - 1977
9

Iubiţii m ei Iii sufleteşti,
Precum iubirea unei m am e se revarsă mai cu osebire asupra copiilor
De care nu are putinţa a-i vedea mai des, aşa şi părinteasca Noastră
dragoste vă cuprinde mai ales pe voi cei ce v-aţi stabilit in afara hota
relor Patriei noastre. A c u m , la sfîrşitul unui an, şi începutul altuia, cînd
— după datină — se strîng copiii cu părinţii şi îşi fac unii altora urări
ce mai bine pentru viitor, am ales această cale să vă împărtăşim gîndurile şi simţirile noastre şi să vă exprim ăm bucuria ce am avut, în
emul ce s-a scurs, constatînd că tot mai mult, românii ortodocşi de peste
hotare rămîn legaţi de Biserica mamă şi de tradiţia ortodoxă strămo
şească, îşi aleg consilii parohiale şi se constituie în parohii; înfrumuse- •
ţează locaşuri de cult şi, acolo unde nu au, cer preoţi din ţară, care să
Ie oficieze Sfînta Liturghie şi slujbele religioase în graiul de acasă.
La dragostea voastră am' răspuns şi N oi cu aceeaşi dragoste părin
tească şi am trimis multor parohii icoane, veşm inte şi obiecte de cult,
catapetesme, şi am înzestrat locuinţele parohiale cu cele necesare fa
miliilor preoţilor slujitori.
Făcînd bilanţul anului ce a trecut, putem afirma că a fost un an
rodnic în realizări spirituale şi rugăm pe D um nezeu cel Atotputernic să
reverse din belşug harurile Sale peste toţi slujitorii şi credincioşii din
afara hotarelor ţării.
Privind spre viitor, noul an 1977 ne aminteşte că au trecut 100
de ani de la dobîndirea independenţei' ţârii noastre, cîştigată pe cîmpu:ile de lupta de la Plevna, Rahova, Smîrdan, Griviţa şi Vidin. Poporul
r.ostru aşezat pe cele două versante ale munţilor Carpaţi şi în cîmpia
Dunării, veacuri de-a rîndul a luptat pentru libertate şi independenţă.
Conştient de unitatea sa naţionalăr avînd aceiaşi strămoşi daco-romani,
aceeaşi limbă de origine latină şi aceeaşi credinţă ortodoxă, poporul
rostru, sub conducerea vitejilor vo ievo zi şi domnitori a luptat în to t
deauna pentru unitate naţională, libertate şi suveranitate. Biserica stră
moşească prin clerul şi ierarhii ei a contribuit la formarea limbii române
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literare (Diaconul Coresi, Mitropoliţii Varlaam, Dosoftei, Simeon Ştefan
şi alţii), la unitatea naţională, credinţa fiind elementul de coeziune su 
fletească a tuturor.
In luna mai a anului 1977, v o m aniversa toţi centenarul indepen
denţei ţării noastre. S-o facem aşa cum trebuie, dînd evenim entului ca
dru sărbătoresc, amintindu-ne de cei ce s-au jertfit pe cîmpurile de
luptă pentru eliberarea noastră de sub jugul secular.
Iubiţii m ei fii duhovniceşti,
Intrăm într-un an nou. El devine nou pentru fiecare, în măsura în
care noi înşine devenim oameni noi. Biserica noastră are acest rol în 
semnat, de a forma, prin toate mijloacele' de care dispune, oameni noi,
caractere şi personalităţi după modelul M întuitorului Hristos. Această
înnoire' presupune o adîncă schimbare sufletească cu ajutorul harului
divin, o naştere din nou. Prima dată aceste cuvinte s-au pus în circu
laţie în dialogul M întuitorului cu Nicodim, unul din învăţătorii iudeilor,
care venind noaptea aude din gura M în tu ito ru lu i: «A d e v ă r, adevăr îţi
spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea împărăţia lui
Dumnezeu» (Ioan III, 3). Această naştere din nou o explică Sfîntul
Apostol Pavel în epistolele sale, ca o moarte faţă de păcat şi o trăire
în Iisus Hristos.
De altfel, scopul întrupării M întuitorului Iisus Hristos a fost ca să
ne mîntuiască prin jertfa Sa de pe Golgota şi să ne arate calea .dobîndirii mîntuirii, care nu poate fi alta decît trăirea după modelul Său. «Eu
sînt calea, adevărul şi viaţa» (Ioan X I V , 6). «Daca păzeşte cineva po
runcile Mele, acela este cel care M ă iubeşte şi va fi iubit de Tatăl Meu...
vo m veni la el şi într-însul v o m face locaş» (Ioan X IV , 21, 23).
împlinirea poruncilor evanghelice trebuie să fie idealul vieţii noas
tre pentru a deveni oameni noi după modelul sfinţilor care şi-au luat
şi ei exem plu de urmat pe M întuitorul Hristos.
Şi poruncile creştine se pot rezuma în una singură : iubirea lui
Dumnezeu şi a aproapelui. Iubirea este izvorul'tuturor virtuţilor creştine
şi fără ea celelalte nu au nici o valoare (I Cor., XIII). s
Pentru aceasta vă îndem n să păstraţi legătura dragostei şi a unirii
între voi dînd un frumos exem plu în faţa altor naţionalităţi cu care
împreună vieţuiţi.
Rugăm pe cel atotputernic ca şi in anul 1977 să vă ţină în deplină
sănătate şi să vă dea m ult spor în muncă, dvs. şi ţării care vă adăpos
teşte şi ocroteşte.
V ă binecuvîntez familiile dragi şi doresc să aveţi totdeauna bucuria
şi satisfacţia datoriei împlinite.
Intru mulţi ani cu sănătate şi fericire.
A l vostru de tot binele doritor,
f JUSTINIAN

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Joi, 13 ianuarie 1977. — La ora 12, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a
primit vizita de prezentare a noului ambasador al Canadei la Bucureşti, Excelenţa Sa
Joseph Elso Thibauit, primul ambasador cu misiunea stabilită la Bucureşti din partea
Canadei, pînă acum Canada avîndu-şi reprezentantul cu sediul la Belgrad — pentru
Iugoslavia şi România.
Au fost #de faţă P. S. Episcop Antonie, vicar patriarhal, şi P. C. Pr. Secretar
N. Cazacu.
Oaspetele a mulţumit Prea Fericirii Sale pentru primirea binevoitoare făcută
si a exprimat bucuria sa, că reprezintă o ţară în care se găsesc multe familii de
români, cu biserici şi parohii organizate, avînd pe I.P.S. Arhiepiscop Victorin, con
ducător.
,
Prea Fericirea Sa, la despărţire, a oferit d-lui ambasador alese daruri.
Menţionăm că recunoştinţa oaspetelui canadian s-a şi manifestat, prin trimiterea
unui frumos album Prea Fericirii Sale, conţinînd aspecte din cele mai variate ale
Canadei.
Vineri, 14 ianuarie 1977. — Prea Fericirea Sa Părintele Patriarh Justinian a
crimit pe următorii doi înalţi ierarhi străini :
— La ora 10,30, a primit pe Eminenţa Sa I.P.S. Oloi Sundby, arhiepiscop de
Uppsala şi Primat al S u e d ie i;
— I.P.S. Mitropolit Meliton de Calcedon, reprezentantul Sanctităţii Sale, Patriarhul
Ecumenic Dimitrios al Constantinopolului.
Cei doi ierarhi străini, sosiţi în vederea primirii titlului de «Doctor honoris
causa» din partea Institutului teologic din Bucureşti, au fost prezentaţi de către I.P.S.
Mitropolit Iustin al Moldovei, PP. SS. E piscopi: V asile al Oradiei, Antonie Ploieşteanul
— vicar patriarhal.
Duminică, 16 ianuarie. — Au avut loc festivităţile ocazionate de decernarea
titlului de «Doctor honoris causa» Prea Fericirii Sale Părintelui Patriarh Justinian, de
către Institutul teologic din Bucureşti, precum urmează :
Intre orele 9— 11,30 a avut loc Sfînta Liturghie oficiată în Catedrala patriarhală
de I. P. S. Mitropolit Teoctist al Olteniei, în sobor cu P. S. Episcop Emilian de Alba
luiia şi de P. S. Adrian Botoşeneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor.
Intre 12— 13,30 s-a desfăşurat solemnitatea decernării titlului de «Doctor, honoris
causa» în sala sinodală din palatul patriarhal.
Au rostit c u v în tă r i: P. C. Pr. rector Mircea Chialda, care a expus temeiurile
pentru acordarea acestui titlu academic ;
Prea Fericirea Sa Părintele Patriarh Justinian, care a mulţumit pentru această
înaltă cinstire adusă Prea Fericirii Sale, subliniind că o acceptă ca o recunoaştere
a prestigiului şi activităţii deosebite a Bisericii Ortodoxe Române în ultimele d e c e n ii;
I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei care a exprimat marea bucurie şi
înaltele aprecieri ale întregului Sfînt Sinod al Bisericii Ortodoxe R o m ân e; Domnul
Gh. Nenciu, Vicepreşedintele Departamentului Cultelor, care a adus omagiul conducerii
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Departamentului Cultelor pentru întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, pentru
activitatea sa de înaltă valoare bisericească şi socială rom ân ească; I. P. S. Mitropolit
Meliton de Calcedon, din partea Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului şi mulţi
alţi oaspeţi străini şi invitaţi.
Luni 17 ianuarie 1977. — Intre orele 10,15— 10,30, Prea Fericitul Părinte Patriarh
a primit pe Excelenţa Sa Episcopul anglican M. S to c k w o o d şi pe Rev. A. M. Allchin.
Au fost de f a ţ ă I I . PP. SS. Mitropoliţii Iustin şi Teoctist, P. S. Episcop-vicar
Antonie Ploieşteanul.
Li s-au oferit oaspeţilor albume, broşuri, portrete şi volume teologice.
între orele 12,30— 13,30, Prea Fericirea Sa a primit de Dr. Philip Potter, Secretar
general al Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi pe D-na Doreen Potter.
A fost de faţă P. S. Episcop vicar Antoie Ploieşteanul.
în aceeaşi zi, după-amiaza, între orele 17— 18 au fost primiţi de Prea Fericirea Sa,
D-na şi Dl. Prof. N ikos Nissiotis, Decanul Facultăţii de teologie din Atena.
Marţi, 18 ianuarie 1977. — La ora 10,30, Prea Fericirea Sa Părintele Patriarh a
primit de Dî. Prof. O livier Clement, ide la Paris, de faţă fiind P. S. Episcop vicar .
Antonie şi Dl. Prof. Mihai Rădulescu.
I s-au oferit albume şi cărţi teologice.
t
Intre orele 13— 13,30 Prea Fericirea Sa a primit pe Episcopul, anglican Dr. Henry
Gordon Hill, de Kingston-Canada.
A fost de faţă, P. S. Episcop vicar Antonie Ploieşteanul.
I s-au oferit un engolpion, albume şi cărţi teologice.
Miercuri, 19 ianuarie 1977. — Prea Fericirea Sa Părintele Patriarh a primit pe
tînărul de origine română Les Lutic, din Canada, cu o recomandare din partea părin
telui Mircea Panciuk. Dl. Les Lutic este venit în România cu o bursă oferită de
«Asociaţia România».
*
Luni, 24 ianuarie 1977. — La ora 10,30, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian
a primit pe preşedintele Grupului parlamentar Româno-Francez, DI. Lucien Gauthier
cu D-na Gauthier, aflaţi în ţara noastră în vizită oficială pe linie de stat.
Au fost de f a ţ ă : I. P. S. Mitropolit- Teoctist şi P. S. Episcop vicar Antonie
Ploieşteanul.
%

Luni, 31 ianuarie 1977. — La ora 11,30, Prea Fericitul Părinte Patriarh a primit
pe Eminenta Sa Episcopul Vechi-Catolic G. A. V an Kleef cu soţia din Utrecht-Olanda,
veniţi în ţara noastră ca turişti.
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M E S A J U L DE ANUL NOU ADRESAT DE CĂTRE DOMNUL
NICOLAE C E A U Ş E S C U , PREŞEDINTELE REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA, ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR
Dragi tovarăşi şi prieteni,
Cetăţeni ai Republicii S o cialiste România,
încheiem primul an al cincinalului 1976— 1980 cu remarcabile
succese în realizarea hotârîrilor Congresului al Xl-lea, a Programului
Daitidului de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi
înaintare a ţării spre comunism.
Producţia industrială a continuat să se dezvolte într-un ritm înalt,
crescînd cu 11,5 la sută faţă de anul anterior, iar în agricultură am
realizat cea mai mare recoltă de cereale din istoria ţării. A v e m , de
asemenea, înfăptuiri de seamă în domeniul construcţiilor, al transpor
turilor, al circulaţiei mărfurilor, precum şi în celelalte ramuri ale eco
nomiei naţionale. Totodată, au cunoscut o puternică dezvoltare ştiinţa,
învăţămîntul, cultura, întrega viaţă spirituală a poporului. S-a asigurat
înfăptuirea consecventă a prevederilor programului partidului de ridi
care continuă a nivelului de trai al poporului.
Toate aceste succese sînt rodul muncii entuziaste a clasei noastre
muncitoare, a ţărănimii şi intelectualităţii, a tuturor oamenilor muncii,
fără deosebire de naţionalitate. Ele demonstrează cu putere realismul
$i justeţea hotărîrilor Congresului al Xl-lea, creşterea rolului partidului
ca forţă politică conducătoare în societatea noastră. Pentru măreţele v ic 
torii dobîndite în edificarea socialismului adresez cele mai calde feli
citări tuturor cetăţenilor Republicii Socialiste România, eroicului şi
talentatului nostru popor.
Începem anul 1977 cu hotărîrea fermă de a înfăptui neabătut pla
nul dezvotării economico-sociale a ţârii, de a asigura, în continuare, pro
gresul în ritm rapid al industriei şi agriculturii, al întregii economii na
ţionale. In centrul întregii activităţi va trebui pusă ridicarea nivelu-
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Iui tehnic şi calitativ al producţiei, creşterea puternică a eficienţei eco
nomice. In acest scop este necesar ca toate organele şi organizaţiile de
partid, toţi oamenii muncii să acţioneze cu înaltă răspundere şi spirit
de abnegaţie pentru înfăptuirea hotărîtă a măsurilor de reducere a con
sumurilor de materiale şi materii prime, ieftinirea investiţiilor şi redu
cerea cheltuielilor de producţie, pentru creşterea susţinută a produc
tivităţii muncii şi organizarea pe baze ştiinţifice a producţiei şi a muncii.
Aplicarea în viaţă a acestor măsuri are un rol hotărîtor pentru reali
zarea cu succes a întregului cincinal, pentru înfăptuirea plenară a re vo 
luţiei tehnico-ştiinţifice î n . ţara noastră, pentru perfecţionarea tuturor
domeniilor de activitate.
•
In conformitate cu hotărîrile Congresului al Xl-lea în 1977 v o m
trece la înfăptuirea reducerii treptate a săptămînii de lucru, vo m începe
realizarea măsurilor de majorare a retribuţiei oamenilor muncii prevă
zute pentru acest cincinal.
In anul în care intrăm v o m sărbători centenarul Independenţei —
evenim ent istoric de însemnătate hotărîtoare pentru progresul economico-social al ţârii, pentru afirmarea liberă şi independentă a naţiunii
noastre —, va avea loc primul festival al muncii şi creaţiei poporului
nostru, «Cîntarea Rom âniei», se vor desfăşura lucrările Congresului
cooperativelor agricole de producţie, Congresului consiliilor oamenilor
muncii şi ale Conferinţei Naţionale a partidului. Să întîmpinăm aceste
even im ente şi reuniuni cu noi succese în toate domeniile de activitate,
în realizarea hotărîrilor Congresului al Xl-lea.
#

Dragi tovarăşi şi prieteni,
în anul 1976 au continuat să se accentueze profundele schimbări
revoluţionare, naţionale şi sociale ale lumii de azi, s-a. afirmat cu tot
mai multă putere voinţa popoarelor de a trăi libere şi independente, s-au
obţinut noi succese în lupta lor pentru o politică nouă, de egalitate şi
respect între naţiuni, de destindere, colaborare şi pace.
In spiritul orientărilor stabilite de Congresul al X l-lea , ţara noastră
şi-a lărgit şi intensificat relaţiile de colaborare şi solidaritate cu toate
ţările socialiste, aducîndu-şi contribuţia la întărirea unităţii şi forţei
socialismului. De asemenea România şi-a întărit legăturilef pe multiple
planuri cu statele care păşesc pe calea dezvoltării libere, de sine stă
tătoare — o expresie elocventă constituind-o, în acest sens, intrarea sa
în grupul ţărilor în curs de dezvoltare şi participarea, în calitate de
invitată, la activitatea ţărilor nealiniate. Acţionînd, în spiritul coexis
tenţei paşnice, România şi-a amplificat, totodată, raporturile cu ţările
capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire
socială, aducîndu-şi contribuţia activă la afirmarea puternică în viaţa
internaţională a principiilor deplinei egalităţi în drepturi, respectului
independenţei şi suveranităţii naţionale, neamestecului în treburile in 
terne, renunţării la forţă şi la ameninţarea cu folosirea forţei, la res-
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pectarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale.
Datorită politicii sale consecvente de pace şi colaborare, România şi-a
ciştigat noi prieteni în lume, se bucură de o largă şi binemeritată apre
ciere pe toate meridianele globului.
România este hotărîtă să acţioneze şi în anul 1977 cu toată ferm i
tatea pentru întărirea unităţii şi solidarităţii tuturor .ţârilor socialiste, a
forţelor progresiste, antiimperialiste de pretutindeni împotriva politicii
imperialiste, colonialiste şi neocolonialiste, pentru progres social şi pace.
Fie ca anul 1977 în care va avea loc reuniunea de la Belgrad pen
tru securitate în Europa să marcheze o etapă nouă pe calea înfăptuirii
documentelor Conferinţei general-europene de la Helsinki prin adop
tarea de măsuri concrete care să ducă la extinderea neîngrădită a cola
borării economice şi tehnico-ştiinţifice, la promovarea unei largi colabo
rări în domeniul culturii, artei şi al altor probleme umanitare, la d e
zangajarea militară a continentului, la destindere şi securitate în Europa
şi în întreaga lume.
M enţionînd cu satisfacţie faptul că în anul 1976 a avut loc reuniu
nea de la A ten a consacrată cooperării economice în Balcani, apreciem
recesar să se depună noi eforturi pentru lărgirea continuă a colaborării
multilaterale dintre toate statele aparţinînd acestei regiuni geografice,
Ir. spiritul înţelegerii şi bunei vecinătăţi.
Ţinînd seama de gravitatea deosebită a situaţiei din Orientul M ij
lociu, este necesar ca în anul 1977 să se intensifice eforturile pentru
:ealizarea unei păci trainice şi juste în această zonă.
Este necesar să facem totul ca anul 1977 să marcheze o etapă imzziiantă pe calea lichidării subdezvoltării, a făuririi noii ordini econorv c e internaţionale, care să asigure condiţii pentru progreşul econonico-social mai rapid al ţărilor slab dezvoltate, pentru accesul lor
reîngrădit la tehnologia înaintată, la cuceririle civilizaţiei m oderne,
condiţie esenţială pentru întărirea stabilităţii economice mondiale, pentru progresul naţional şi social al tuturor naţiunilor.
Interesele supreme ale popoarelor, cer, de asemenea în mod im p e
rios, intensificarea eforturilor generale pentru înfăptuirea dezarmării şi,
:r primul rînd, a dezarmării nucleare.
Realizarea tuturor acestor deziderate arzătoare ale tuturor popoarelo: necesită creşterea rolului Organizaţiei Naţiunilor Unite, şi al altor
o:canisme internaţionale în viaţa politică mondială, participarea tot mai
zrtivâ în acest cadru, a tuturor statelor, fără deosebire de mărime sau
zr.rAuire socială, în condiţii de deplină egalitate, la soluţionarea echi:cb;Jd a problemelor com plexe ale lumii de azi.
Avem convingerea că popoarele, forţele sociale înaintate, acţiorîn d unite, pot obţine, în anul în care intrăm, noi succese pe calea pro
c e s u l u i şi păcii, a făuririi unei lumi mai bune şi mai drepte pe planeta
s
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Dragi tovarăşi şi cetăţeni, să toastăm :
pentru măreţia şi strălucirea scumpei noastre patrii — Republica
Socialistă România ;
pentru Partidul Comunist Român, forţa politică conducătoare a so
cietăţii noastre pe calea făuririi vieţii noi, libere şi fericite ;
pentru întărirea unităţii şi solidarităţii tuturor ţârilor socialiste, a
mişcării comuniste şi muncitoreşti, a tuturor forţelor pogresiste, antiimperialiste ;
pentru colaborare între toate naţiunile, p en tru -p a ce în întreaga,
lume.
V ă urez tuturor, dragi concetăţeni, împlinirea tuturor dorinţelor,
de mai bine, satisfacţii şi bucurii tot mai mari în muncă şi viaţă, multă
sănătate şi fericire l
♦

•
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La mulţi ani, dragi tovarăşi şi prieteni!

•

♦-îmveRSfm-coMeMnîm*
70 DE ANI
DE LA RĂSCOALELE ŢĂRĂNEŞTI DIN ANUL 1907
I

A 70-A ANIVERSARE A RĂSCOALEI ŢĂRĂNEŞTI DIN 1907
0

Se împlinesc anul acesta 70 de ani de la m area răscoală a ţăranilor
din prim ăvara anului 19*07, cînd mii de ţărani din Moldova, M untenia
şi Oltenia s-au ridicat la luptă eroică contra moşierimii exploatatoare,
încercînd, prin jertfa vieţii lor, să ajungă la dezrobirea socială şi liber
tate, creînd pentru ei şi pentru urmaşii lor o viaţă mai demnă şi mai
bună.
Jertfa celor 11.000 de ţărani, care şi-au înscris numele în numărul
nesfîrşit al mucenicilor poporului nostru, ce au trudit de secole pe
pămîntul sfînt al ţării, în care, în fiecare brazdă, se a flă 'o jertfă stră
bună, n-a fost zadarnică, iar cinstirea ce li se face la a 70-a aniversare
este m ărturia recunoştinţei întregului nostru popor, faţă de curajul
neînfricat şi de lupta lor dîrză de a scutura lanţurile robiei sociale şi
a exploatării nemiloase.
In timpul nostru, cauzele răscoalelor ţărăneşti din 1907 sînt bine
cunoscute. în genere, sînt a c e s t e a : suferinţele de veacuri ale maselor
ţărăneşti ajunse la cumplită sărăcie, fiind continuu şi sistematic jefuite
de pămîntul pe care au trăit şi luptat din generaţie în generaţie ;
asuprirea şi exploatarea nemiloasă de către moşieri şi arendaşi necin
stiţi şi neumani puşi pe căpătuială şi îmbogăţire rapidă ; asuprirea pe
deasupra de pletora de funcţionari abuzivi şi necinstiţi ai statului
feudal şi burghezo-moşieresc, jefuirea cruntă a rodului muncii a cinci
şesimi din populaţia de atunci a ţării.
Documentele timpului şi datele oficiale publicate de Guvernul con
servator, sub care a izbucnit răscoala din februarie-martie 1907, arată
că «imensa m ajoritate a poporului era formată din muncitori şi ţărani... ;
cei de sus, guvernanţii, erau o mînă de oameni... ; totuşi, această mînă
de oameni, 4.178 de proprietari, stăpînea m ajoritatea celor mai bune
pămînturi : 47,53%, pe cînd imensa m ajoritate a poporului, 1.015.302 de
familii ţărăneşti, nu stăpînea decît o minoritate a pămînturilor : 41, 660/ 0;
marea proprietate închiria arendaşilor speculanţi şi nu ţăranilor flă-
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mînzi peste 2.320.000 hectare, încît ţăranul ţinea acum în spinare două
stăpîniri : cea moşierească şi cea arendăşească...» *. în 1906, moşierimea, în alianţă tacită cu aparatul de stat, oprima 5.000.000 de ţărani.
După datele furnizate de recensăm întul fiscal din anii 1896, 1902
şi 1905, repartizarea proprietăţii agricole şi forestiere în funcţie de
categoriile de deţinători ai acestora, era urm ătoarea : m area proprie
tate particulară 31%, proprietatea statului şi cea de mînă m oartă 21 o/o,
Iar proprietatea ţărănească 4 8 % 2.
într-adevăr, o privelişte revelatoare a sărăciei maselor ţărăneşti o
oferă şi situaţia locuinţelor. Statistica întocmită în timpul Expoziţiei
din anul 1906, organizată cu prilejul împlinirii a 40 de ani de domnie
a regelui Carol I (1866— 1914), arată că din totalul locuinţelor de ţară,
e x ista u : 3,8% bordeie ; 26,5o/o locuinţe cu o singură c a m e ră ; 50,6%
locuinţe cu două c a m e re ; 14,6% locuinţe cu trei c a m e re ; 4,5% locu
inţe cu mai multe camere.
Din numărul total de 1.068.954 locuinţe ţărăneşti, 583.307, adică
mai mult de jumătate, erau construite din lut, 296.220 din lemn şi numai
74.655 din cărămidă 3.
Agitaţiile revoluţionare au izbucnit în ziua de 8 februarie 1907, pe
moşia comunei Flămînzi, jud. Botoşani, contra arendaşului Mochi Fischer,
care alcătuise în nordul Moldovei un mare trust arendăşesc, de unde
răscoala s-a întins cu repeziciune pe aproape întreg cuprinsul ţării,
de la Flămînzii Botoşanilor pînă la îndepărtatele sate sărace ale Mehedinţului. M ase de ţărani au pătruns apoi în zilele de 4/17—6/19 martie
în oraşul Botoşani, unde au devastat locuinţele ^unor arendaşi, dar a
intervenit armata, care a ucis şi rănit un num ăr de ţărani.
în Cîmpia Română, răscoala a izbucnit în zilele de 9 şi 16 martie
şi a cuprins îndeosebi judeţele : Rîmnicul-Sărat, Buzău, Brăila, Ialo
miţa, Ilfov, Vlaşca, Teleorman, Olt, sudul judeţului Argeş, avînd inten
sitatea în zilele de 11 şi 15 martie. Concomitent s-a intins şi la ju d e 
ţele Olteniei.
4
Nu-i de mirare că răscoala a izbucnit în judeţul Botoşani, căci
iată cum descrie un m artor contem poran al acelor vrem uri greld,
bătrînul Nicolae D. Ungureanu, mizeria din comuna Flămînzi :
«N-aveam nici măcar o prăjină de ogor. Pămîntul' era al prinţului
Nicolae Sturdza, care stăpînea aici peste 30.000 de hectare. Nu mai
era chip de trăit, după rînduiala moşierească. Ne ajunsese cuţitul la
os. Trăiam mai rău decît vitele... A veam bordeie, în care pătrundeam
îndoiţi de şale. în loc de geamuri la ferestre, aveam băşici de porc...
Nu ştiam iarna ce-i focul în sobă. Pădurea era a boierului. Ţin minte
că dormeam, copil fiind, în adăpostul vitelor. Aburul ce-1 făceau vitişoarele, răsuflînd, ţinea locul focului... Boierii şi arendaşii nu se mirau
«
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1. Ziarul «Scînteia», nr. 3863 din 24 m artie 1957, p. 2, col. 1.
2. A. Oţetea, Ion Popescu-Puţuri şi alţi 14 colaboratori, Marea răscoală a ţăranilor din 1907,
Bucureşti, 1967, p. 37 ; Ph. G. Eidelberg, The great Rumanian Peasant revolt o f 1907. Origines o f a modern
Jacquerie, London, 1974, 259 p.
3. G. D. Scraba, Starea socială a săteanului, Bucureşti, 1907, p. 20.
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de traiul nostru. Ei socoteau că aşa a lăsat Dumnezeu. Iar pe noi ne
socoteau leneşi, sortiţi a. trăi ca vitele...» 4.
Un alt martor contem poran ne descrie astfel mizeria satelor şi a
oamenilor din jud. Botoşani, socotit totuşi grînarul Moldovei de nord :
«Oamenii par bătuţi de brumă, aş^-s de galbeni şi de prăpădiţi :
fără leac de vlagă în trup, fără pic de viaţă în' obraz... De treci prin
vatra satului în toiul verii, cînd munca-i mai am ară şi mai grea, ţi se
umple inima de jale şi de pustiu. în ograda muncitorilor, nu vezi decît
o biată casă goală pe care străjuieşte lopata sprijinită în uşa tinzii.
Ridicat pe prispă, sau aşezat la umbra unei răchiţi scorburoase, un
copil m ărunt plînge, pentru că nu ştie, sărăcuţul, cum să împace pe
sora lui mai mică, ce ţipă de foame în covată...» 5.
Ţărănim ea era atunci, cum o caracterizează istoricul N. Iorga «o
clasă apăsată, nenorocită, o clasă trăind în condiţii de inferioritate
nemeritată» °.
Reformele sociale erau necesare de mult timp, dar ele nu s-au
putut realiza, deoarece ţara a fost lipsită în acele timpuri de conducerea
unei burghezii progresiste, iar proletariatul era la începutul organizării
sale. De la reforma agrară a domnitorului Ioan A lexandru Cuza
(1859— 1866) din 14/26 august 1864, nu se mai făcuse nici o reformă
agrară pentru îm bunătăţirea soartei ţăranilor. Exasperată, ţărănim ea
n-a mai avut altă cale decît să-şi ceară dreptul ei la viaţă şi la activi
tatea politică a ţării prin «jertfa de sînge».
«Şi a fost, cum scrie N. Iorga, o jertfă groaznică la noi, în 1907,
cînd ţăranii au mers cu pieptul deschis înaintea armatei, care apăra o
stare de lucruri răzimată pe o veche nedreptate... Şi au făcut aceste
jertfe pentru a căpăta nu pom ana unei reforme parţiale, ci dreptul unei
reforme generale... Căci nu pier mii şi mii de oameni într-o ţară, fără
ca sîngele acesta v ărsat să nu fie fecund. Şi dacă este ticăloasă ţara
care nu cruţă sîngele fiilor săi, atunci cînd poate să-l cruţe, este cu
mult mai ticăloasă ţara aceea
care lasă ca sîngele acela să curgă,
fără ca din el măcar să răsară sem ănătura unui viitor mai fericit...» 7.
S-a ajuns astfel la cea mai nenorocită situaţie din istoria ţării,
s-a reprim at cu cruzime răscoala ţărănească prin forţa arm ată de
atunci. «Se ucide Românul cu puşca ostaşilor României, scrie cu
amară indignare şi mînie, N.
Iorga. Te aştepţi ca zguduirea unor
ţinuturi întregi să mişte puţin pe domnii miniştri, pe domnii deputaţi,
pe domnii senatori... Aşa ar fi, însă ţara aceea e România, de mult
dată pradă celor mai urîţi şi mai mişei dintre tiranii ohlocraţiei, care
se înfăţişează pe scenă cu două, trei partide ce stau să se sfîşie, şi
care se înţeleg atât de bine în culise...» 8.
4. Petru Vintilă,
5. T. V. Crudu,
rrle, An. I, 1907.
8.
N. Iorga,
11 martie.

1907 — cincizeci de ani de atunci..., Bucureşti, 1957, p. 19—20.
Un document al vremurilor ce trăim, în «Neamul Românesc», 5 iulie şi 11 octom6. N. Iorga, Discursuri parlamentare, t. I, 1, Bucureşti, 1939, p. 45.
7. Ibidem.
Răscoalele ţărăneşti şi partidele politice, în «Neamul Românesc», I (1907), nr. 88,
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Tot timpul, N. Iorga a luat apărarea ţăranilor, mărturisind : «Am
scrîşnit din dinţi, cînd biciul stăpînului a înconjurat trupul secerătorului întîrziat» 9.
înăbuşirea răscoalelor prin represiuni sîngeroase, ordonate de cla
sele stăpînitoare şi de uneltele lor civile şi militare, au făcut mii de
jertfe. «Sate întregi, spune M. Sh. Mujor, au fost bom bardate şi incen
diate. Comandanţii deschideau focul de arme, de ifiitraliere sau de
tunuri, de îndată ce întîlneau un grup de ţărani înarmaţi doar cu coase,
topoare, tîrnăcoape, securi şi ciomege. S-a spus atunci că au fost ucişi
11— 14.000 de ţărani, dar cifra exactă n-a fost cunoscută niciodată.
Afară de cei ucişi şi răniţi... a fost»lungul şi jalnicul convoi al celor
arestaţi — prizonierii. Ei au fost înghesuiţi în închisori, în cazărmi, în
aresturi improvizate, în şlepuri pe Dunăre. Bătuţi, schingiuiţi, fără aer,
fără spaţiu, fără hrană îndestulătoare, zăcînd în necurăţie şi prom iscui
tate, boalele contagioase i-au decimat pe capete. Iar cei care au rămas
în viaţă au trecut ca umbre prin faţa unei judecăţi de porunceală şi
de acolo la ocne...».
«Bănuiala şi presupunerea, scrisorile anonime, pîrile interesate, au
fost pretextul uciderii multor ţărani, învăţători şi preoţi. N enum ărată
e gloata celor bătuţi, schingiuiţi, purtaţi dintr-o localitate în alta, de
la un parchet la altul» 10.
Cînd au început represaliile sîngeroase, Nicolae Iorga ridică p ro 
testul său energic, plin de ameninţări şi blesteme profetice, contra asu 
pritorilor, jefuitorilor şi omorîtorilor ţărănimii şi contra celor ce au
ordonat soldaţilor să împuşte pe fraţii lor ţărani.
«Dumnezeu să-i ierte, scrie N. Iorga, pe cei patru ţărani români
împuşcaţi în oraşul românesc Botoşani de oastea rom ânească în ziua
de 5 martie 1907.
Să-i ierte Dumnezeu pentru cîtă muncă de robi au muncit, pentru
ce trai de dobitoace nenorocite au dus, pentru cîtă înşelare au suferit,
pentru cîtă jignire au îndurat, să-i ierte pentru viaţa lor de suferinţe,
să-i ierte pentru clipa de disperare, cînd s-au ridicat, vărsînd pe
strade, nu sînge omenesc, ci rachiul cu care erau otrăviţi.
Să-i ierte Dumnezeu pe ostaşii care, de frica poruncii, au împuş
cat pe fraţii lor, cel mai greu păcat ce poate îm povăra o inimă '
omenească.
Să nu ierte Dumnezeu pe străinul fără inimă, care a stors vlaga
o sută de ani şi astăzi vrea şi sîngele, pe stricătorii pămîntului, pe risi
pitorii gospodăriilor, pe ticăloşitorii oamenilor, pe pîngăritorii femeilor ;
să nu ierte Dumnezeu pe ciocoimea obraznică şi proastă, care n-a
ştiut şi nu ştie a-i înţelege, iubi, apăra şi măcar cruţa pe cei de o lege şi de
un neam cu d în ş ii; pe hîzii politicieni, mîncaţi de pofte şi n e v o ln ic ii;
Să nu ierte Dumnezeu pe cîrmuitorii neghiobi sau vînduţi, înain
tea cărora, cufundaţi în orgii bugetare, fumegă acest sînge nevinovat...
In vecii vecilor, cît va mai dăinui suflarea rom ânească pe acest
pămînt, să nu-i ierte Dumnezeu pe netrebnicii şi făcătorii de rele. Să
9. Idem, Orizonturile mele. O viaţă de om aşa cum a fost, t. I, Bucureşti, 1934, p. 143
10. Ziarul «Scînteia», nr. 3863, duminică 24 m artie 1957, p. 2, col. 3.
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fie în casa lor atîta belşug ca în bordeiele celor ce au murit, atîta
fericire în viaţa lor, cîtă a fost în viaţa celor ce s-au svîrcolit de
gloanţe, să fie atîta cinste şi atîta demnitate, cît li s-a lăsat acestor
sărmani ce s-au dus ca nişte pîrîşi veşnici înaintea Scaunului ju d e 
căţilor celor m a r i ; să se mîntuie ca dînşii, vărsîndu-şi sîngele inimii
în ţernă şi pe urm a lor să rămîie, ca pe urma împuşcaţilor, copiii să
moară de foame...
Aşa să dea Dumnezeu» n .
în tot timpul răscoalei şi după răscoală, N. Iorga a fost ap ă ră
torul cel mai dîrz al ţăranilor. «Sute şi mii de ţărani, primari, notari,
învăţători şi chiar preoţi din toată M oldova scrie marele istoric,
sînt tîrîţi prin închisori, poliţii, grajduri, cazărmi, beciuri, unde şed
închişi cu sutele unul peste altul şi sînt scoşi pe rînd în răstimpuri şi
duşi de jandarmi, poliţie sau arm ată în altă cameră, unde îi supun la
torturile cele mai îngrozitoare ce mintea nu le poate închipui, nici
pana nu le poate scrie... Spun bieţii ţărani că glonţul de-o mie de ori
ar fi fost mai dulce decît bătăile şi schingiuirile la care sînt supuşi...» 12.
Deşi blînda învăţătură a Domnului Hristos porunceşte urmaşilor
Săi să rezolve neînţelegerile pe calea iubirii faţă de aproapele, preoţii,
îndeosebi preoţii rurali, ca buni păstori ai-poporului dreptcredincios,
alături de care trăiau, care cunoşteau mai bine ca oricine nedreptăţile,
silniciile, suferinţei^ şi asupririle ţăranilor, fiind şi ei supuşi aceloraşi
condiţii de viaţă, ca şi aceştia, au fost în timpul răscoalei din 1907
alături de poporul necăjit şi asuprit.
Ca slujitori ai adevărului, în num eroase cazuri preoţii au fost
îndrumătorii ţărănimii împotriva exploatării nemiloase şi neom eneşti •
a moşierilor şi mai ales a arendaşilor, în multe cazuri străini de neam.
Impresionaţi de crunta exploatare a ţărănimii, de lipsurile m ateriale
în care aceasta se zbătea fără ieşire, de nedreptăţile, asupririle şi
batjocurile la care erau supuşi ţăranii, mulţi preoţi au stat alături de
ţărani', luînd partea acestora faţă de abuzurile şi nedreptăţile la care
erau supuşi de moşieri şi arendaşi, iar unii, e drept, în num ăr mic, au
plătit chiar cu viaţa, participînd direct la răscoală jalături de ţărani.
în m area lor majoritate, preoţii, ştiind mai bine decît ţăranii,
lăsaţi în sărăcie, robie şi întuneric de veacuri, cît era atunci de p u te r
nic aparatul represiv al puterii conducătoare, au căutat să-i liniştească
pe ţărani.
Iar această atitudine a pornit din dragostea neţărm urită a preoţilor
faţă de păstoriţii lor necăjiţi şi asupriţi, şi mai ales din grija de a-i feri
pe ţărani de urmările cumplite ale unei răscoale lipsite de organizare,
care avea să fie înnecată în sînge.
Ar fi fără îndoială o greşală, o vădită nerespectare a adevărului
istoric, să se creadă că preoţii din toată ţara ar fi fost în fruntea răscu
laţilor din 1907, îm preună cu învăţătorii care ar fi jucat atunci rolul
de «ofiţeri» ai ţărănimii, cum au căutat să insinueze în mod tendenţios
11. N. Iorga, Dumnezeu să-i ierte..., în «Neamul Românesc», I (1907), nr. 87 din 8 martie, p. 531—532.
12. Idem, Spre luare aminte, în «Neamul Românesc», I (1907), nr. 90 din 18 martie, p. 600.
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moşierii şi arendaşii, spre a scăpa ei de grava răspundere că abuzurile
lor au provocat răscoala.
Prestigiul, popularitatea, iubirea şi încrederea de care se bucurau
preoţii în rîndurile sătenilor sărmani şi necăjiţi, împovăraţi cu o casă
de copii flămînzi, care trebuiau hrăniţi, a făcut ca ei să fie îndemnaţi
şi de autorităţi să tempereze mulţimile, şi, de era cu putinţă, să poto
lească complet pe ţăranii răsculaţi. Au fost însă numeroşi preoţi care
au participat cu curaj, alături de ţărani la apărarea dreptului lor la o
viaţă omenească.
Astfel, prefectul liberal al jud. Neamţ, N. Albu, informa M iniste
rul de Interne că «printr-o interpretare greşită» a măsurilor din p ro 
gramul general al activităţii extraşcolare, «unii preoţi şi învăţători
au devenit mijloace de răsturnare a situaţiilor e x iste n te » 13.
Există circulare ale mitropoliţilor şi episcopilor către protoieriile
judeţene, prin care se cerea preoţilor să se pună în înţelegere cu
«domnul prefect», pentru a lucra «în deplin acord» la potolirea acţiu
nilor răsculaţilor, la «păstrarea liniştei şi siguranţei statului», la chibzuirea măsurilor prin care clerul eparhial să se poată preveni răzv ră
tirilor sătenilor... ca să se poată potoli răzvrătirile pe unde s-ar p ro 
duce». Preoţii rurali au fost convocaţi telegrafic de protoierii, sau
chiar la reşedinţa episcopilor, unde li s-au. dat instrucţiuni precise
pentru potolirea răsculaţilor. Dar mulţi dintre preoţi, cunoscînd sufe
rinţele şi asupririle poporului, nu le-au urmat. Nu o singură dată,
unii preoţi, plecaţi de la asem enea conferinţe potrivnice răscoalei, au
predicat de- pe amvonul bisericii stîrpirea răului din rădăcini. Alţii,
în număr mic, s-au alăturat cu curaj răsculaţilor 14.
La 14 martie 1907, a doua zi după înlocuirea Guvernului conser
vator, Guvernul liberal, condus ca prim ministru de D. A. Sturdza,
Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Spiru C. Haret, lansează
pe lîngă manifestul guvernamental, un manifest special Către toţi
cucernicii preoţi şi către toţi învăţătorii din comunele rurale, în care,
îmbinînd patetismul cu îndemnul la moderaţie, face apel, îndeosebi
la preoţi, atrăgîndu-le atenţia că au «datoria de a potoli pe cei tu l
buraţi, de a împăca pe fraţi şi de a aduce pacea şi liniştea printre
oameni...» 15.
îndem nurile nu au fost urm ate de toţi preoţii. Aşa se face
că ziarul «Conservatorul» din 23 m artie 1907 s c r i e : «O consta
tare tristă avem de făcut de pe urm a răscoalelor ţărăneşti : preoţii
şi învăţătorii, slujbaşii Altarului şi Statului, au fost în foarte multe
sate în capul răsculaţilor: ceva mai mult, am putea spune că dacă
revoluţia a fost aşa de crîncenă, de vină sînt numai unii preoţi...» 16.
13. Arhiva Institutului de ştiinţe istorice şi social politice (I.S.I.S.P.) de pe lîngă Comitetul Central
(C.C.) al P.C.R., fond 52, dos. 4822, f. 191 ; Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 650.
14. Ibidem, dos. 824/1907, f. 89 : Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 665.
15. Vezi Manifestul lui Spiru C. Haret, publicat în «Monitorul Oficial» din 14 m artie 1907 ; Răs
coala ţăranilor din 1907. Documente publicate de Mihail Roller, t. I, Bucureşti, 1948, p. 805—806 ; Marea
răscoală a ţăranilor din 1907, p. 665.
16. Biblioteca Academiei R. S. România, Arhiva, 1907, t. IX, f. 239; Pr. Grigore N. Popescu, Al.
Botez şi C. Rădulescu, Preoţimea ortodoxă in răscoala din 1907, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXV
(1957), nr. 3 - 4 p. 253.
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In ziarul «Dimineaţa» din 7 martie 1907, scrie : «Dorohoi, 5 martie.
Ni se comunică o ştire... cum că la Ibăneşti, sătenii au fost îndemnaţi
la răscoală de către preotul Grigorie Costică şi N. Puşcaşu...» 17.
Tot ziarul «Dimineaţa» din 8 m artie 1907, publică in fo rm a ţia :
«Dorohoi, 7 martie. Cu toate măsurile luate de dl. prefect..., spiritele
sătenilor nu s-au putut linişti deloc. Sătenii, acum sînt îndemnaţi la
revoltă de către învăţători şi preoţi, deoarece în multe părţi, sătenii
se agită, cerînd vot universal...» 18.
Ziarul «Universul» din 21 m artie 1907 scrie : Mai pretutindeni preo
ţii au înfierbîntat spiritele şi au îndemnat la dezordine pe săteni...» 19.
Alt ziar, «Acţiunea conservatoare», scrie, într-un stil care vădeşte
ura moşierilor contra preoţilor, urm ătoarele : «După cercetările făcute,
s-a făcut trista constatare că, în unele părţi, în multe localităţi, cei
care se găseau în fruntea răsculaţilor, şi în Teleorman şi în Vlaşca...
erau preoţii şi învăţătorii...»
Mai violentă este acuzaţia adusă preoţimii, pentru faptul că nu
s-a vîndut păturii conducătoare, de ziarul «Galaţii» din 21 m artie 1907,
care scrie : «N um eroşi, dintre aceşti apostoli ai satelor au fost îm puş
caţi în primele rînduri ale răsculaţilor, iar alţii prinşi asupra fapteloi
au fost legaţi burduf şi aduşi la reşedinţa judeţelor în baionete...» 21.
Tot atît de violente sînt şi atacurile ziarului conservator «La Roumanie», din 22 m artie 1907, contra preoţilor, în coloanele căruia se
scrie în limba franceză urm ătoarele : «S-au găsit în multe sate preoţi
pentru a se asocia la răscoala pusă la cale pentru a întruni pe păsto
riţii lor şi a-i pune să jure pe Evanghelie, cartea păcii şi a înţelegerii
dintre oameni, să comită cele mai rele excese, contra p ersoa
nelor şi proprietăţilor... Trebuie să se ştie rolul precis pe care clerul
l-a jucat în revoltele care au pus în primejdie soarta României.
Trebuie ca vinovaţii să fie pedepsiţi într-un mod exemplar. Trebuie
ca .aceşti aţîţători la tulburări să dispară din satele noastre. Nu vor
putea fi înlocuiţi, se va zice. Mai bine o turm ă fără păstor, decît o
turmă păzită de un lup deghizat în păstor» 22.
A ceasta a făcut pe preotul M arin C. Coveianu din Oltenia să scrie
contra acestor nedrepte şi exagerate acuzaţii, în iunie 1907, în p e 
rioada în care alături de mii de ţărani, sute de preoţi şi de învăţători
zăceau în închisori, batjocoriţi, bătuţi şi schingiuiţi de aparatul de re 
presiune al Statului, urm ătoarele :
«Sînt vinovaţi preoţii şi învăţătorii, pentru că prin băncile popu
lare se luptă să scape pe ţăraniil nevoiaş din mîna nesăţiosului şi h ră 
păreţului căm ătar ?
17. Biblioteca Academiei, ibidem, t. I, p. 239 ; Ziarul «Dimineaţa», Anul IV, nr. 1102 din 7 martie
1907 ; Pr. Grigore N. Popescu şi colaboratorii, ibidem.
18. Ibidem, t. III, p. 100 ; Ziarul «Dimineaţa», An. IV, nr. 1104 din 9 martie 1907.
19. Ibidem , t. VIII, p. 313; Ziarul «Universul» din 21 martie 1907 ; Pr. Grigore N. Popescu,
Al. Botez şi C. Rădulescu, art. cit., p. 254.
20. Ibidem, t. VIII, p. 294 ; Pr. Grigore N. Popescu, Al. Botez şi C. Rădulescu, art. cit., p. 255.
21. Ibidem, t. VIII, p. 264 ; ziarul «Galaţii» din 21 m artie 1907 ; Pr. Grigore N. Popescu, Al. Botez şi
C. Rădulescu, ibidem, p. 255.
22. «La Roumanie», joum al conservateur quotidien, din 22 martie 1907; Pr. Grigore N . ‘Popescu,
Al. Botez şi C. Rădulescu, ibidem, p. 256.
3 -
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Şi este oare vinovat preotul, pentru că a avut cutezanţa să atragă
atenţiunea boierului asupra principiilor de umanitate, de dragoste şi
iubire faţă de aproapele, sau asupra datoriilor celor tari şi mari faţă
de cei mici şi neputincioşi, a celor bogaţi faţă ^ d e cei săraci ?
Pentru că va fi cutezat să citească în auzul boierului şi al p o 
porului cu voce clară şi apăsată parabola bogatului nemilostiv ?... Este
vinovat preotul şi învăţătorul, fiindcă au luat cîmdva partea vreunui
nenorocit asuprit de primar, secretar, jandarm etc., sub impulsiunea
boierului ? Sau fiindcă s-au ridicat cîndva contra spoliaţiunilor ce se
petrec pe la unele primării cu ocazia liberării vreunui bilet de naştere,
căsătorie sau vînzare de vite ?» 23.
însuşi Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice de atunci, Spira
C. Haret, s-a văzut dator să ia apărarea preoţilor şi învăţătorilor,
scriind într-un raport adresat regelui Carol I în august 1907 :
«Este ceva propriu timpurilor turburate, ca oamenii să-şi piardă
sîngele rece şi să vadă peste tot pericole închipuite. Dar cei care au
răspunderi trebuie să ştie a-şi ţine cumpătul în vorbe ca şi în fapte.
•
Chiar dacă cazurile de vinovăţie ale învăţătorilor şi preoţilor ar
fi fost num eroase şi neîndoioase, încă era lucru grav, ca de la vina
cîtorva, să se generalizeze acuzaţia pentru un întreg corp de funcţio
nari, care tocmai atunci se aflau în una din perioadele cele mai rod
nice şi demne de laudă ale activităţii lor. Dar cercetarea făcută, a
dovedit, că acele cazuri de vinovăţie, departe de a fi fost num eroase
şi neîndoioase, sînt puţine de tot. Cel mult dacă au fost în toată ţara
9 preoţi şi 18 învăţători a căror vinovăţie să fie încă în discuţie.
Este oare raţional ca pentru 27 de vinovaţi să se condamne un
întreg corp de peste 11.000 de membri ?
E adevărat însă că cei învinovăţiţi au fost mai mulţi. în primul
moment al turburărilor, un mare num ăr de învăţători şi preoţi au fost
urmăriţi, arestaţi, daţi în judecată. Unii dintre ei au avut să sufere
neajunsuri mari, pînă să se lăm urească lucrurile şi să se cunoască
adevărul. Dar atunci s-a văzut că în m area m ajoritate a cazurilor,
învinovăţirile ce li se aduseseră proveneau din neştiinţă, din rea v o 
inţă, din invidie, din graba unora de a arunca răspunderea asupra
altora, pentru a scăpa ei înşişi de răspundere şi foarte adeseori din
dorinţa de a suprima nişte oameni care începuseră a d eveni o piedică
serioasă pentru m ulte obiceiuri rele din trecut.
Astfel, nu odată s-au văzut cămătari de-ai satelor denunţînd v in 
dictei publice pe învăţătorii şi preoţii care, prin înfiinţarea de bănci
populare, puseseră un frîu camătei. Nu odată s-au văzut speculanţi de
pămînt, căutînd să împiedice în acelaşi chip, constituirea unei obşti
de a re n d a re ...24.
i

23. Revista «Vorbe bune», Balş, III (1907), nr. 8—9, din m ai—iunie, p. 11—16 ; Pr. Grigore N. Po*
pescu, Al. Botez şi C. Rădulescu, ibidem, p. 251—252.
24. Raportul Ministrului Cultelor şi Instrucţiunii Spira C. H aret, nr. 47116 din
13 august 1907, în
«Biserica Ortodoxă Română», XXXI (1907), nr. 6, p. 611—612 ; Pr. Grigore Popescu, Al. Botez şi C. Rădu
lescu, art. cit., p. 257—258 ; Buletinul oficial al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, nr. 271 din.
1 —15 septembrie 1907 ; ziarul «Epoca», Bucureşti, 6 sept. 1907, comentează raportul.
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în actele M inisterului de Interne figurează ca arestaţi, daţi în ju d e 
cată sau implicaţi în vreun fel în răscoală 22 de preoţi, dar num ărul
lor a fost cu mult mai mare 25.
In M untenia şi Oltenia, unde răscoalele ţărăneşti au avut un carac
ter mai violent decît în Moldova, num ărul preoţilor arestaţi, anchetaţi,
bătuţi, trimişi în judecată şi unii chiar împuşcaţi este cu mult mai mare.
*
Iată num ele preoţilor după ordinea alfabetică a judeţelor, care au
participat la răscoala din 1907 şi au suferit în timpul represiunii burghezo-moşiereşti.
Din judeţul A r g e ş ,
răscoală :

au participat la

1. Preotul Ioan Şerboianu din com. Şerboieni, jud. Argeş, arestat în 12 martie
c z 40 de răsculaţi.
Preotul era acuzat că împreună cu fiul
au instigat pe ţărani la răscoală. Fiul
rreotului Şerboianu, studentul Constan
tă: I. Popescu, în anul IV la Facultatea
teologie din Bucureşti, a anunţat ţă
r i l o r în ziua de 11 martie că în jud.
Teleorman a pornit răscoala. în aceeaşi
zi studentul teolog a fost arestat la Coszeş'A de maiorul Şegîrceanu. Venind arla Şerboieni a tras în ţărani, omorînd 3 oameni şi rănind 11 26.
2. Preotul Ştefan Tom escu de la paroi l a Bratia din Deal, com. Cremenari-Flăiiinda, jud. Argeş, a fost arestat şi cerc^cat la Parchet, pentru faptul că după
raportul revizorului şcolar, preotul s-a
fîcut «vinovat», «pronunţînd vorbe grele»
Saţâ de trimişii Ministerului de Instructîe Publică şi dinaintea cîtorva oameni
•£b comună, apostrofîndu-i prin cuvin
t e : «Ce vă amestecaţi voi în comuna
n e a ? Apoi a venit vremea să scoatem

prapurii din plămînii bogatului
punem pe ficaţii săracului» 27.

şi

să-i

3. Preotul Ioan Predescu din com Băseni-Stîrci, jud. Argeş, care era şi în
văţător, a fost arestat în gara Costeşti,
pentru învinuirea de a fi pronunţat cu
vinte rău interpretate de reprezentantul
armatei. Căpitanul spunea publicului că
«de acum va trage în carne vie», iar
preotul Predescu i-a ră sp u n s: «Cum o
să trageţi în ei, domnule căpitan, nu
sînt fraţii noştri ?», fapt pentru care a
fost arestat. Parchetul cercetîndu-1, constatînd nevinovăţia lui, l-a pus în li
bertate'38.
4. Preotul Ion Filipescu, com. Stolnici,
jud. Argeş, a sprijinit ră sco a la 29.
5. Preotul Ştefan Rudeanu, din parohia
Capul Dealului, Com. Şuiei, jud. Argeş, a
sprijinit răscoala 30.
Judeţul B a c ă u

6. Preotul Nalboc, din comuna BăceştiBacău, a fost acuzat că ar fi fost insti
gatorul răscoalei din comuna sa. A fost
probabil arestatal.

25.
Arhiva I.S.I.S.P., dos. 4881/1907, f. dos.
182 ; 4823, f. 48 ; Marea răscoală a ţăranilor din
- < r, p. 604.
26. Răscoala ţăranilor din 1907, Documente t. I, p. 415, t. II, p. 377 ; Pr. Grigore N. Popescu, Al.
<L Botez şi C. Rădulescu, art. cit., p. 262.
27. Ibidem, t. I, p. 375, t. II, p. 377 ; Pr. Gîrboviceanu,
Preoţii ruralişi răscoalele ţărăneşti, în
«.3L>erîCa Ortodoxă Română», XXXI (1907), nr. 6, p. 622.
28. Ibidem, t. II, p. 375, 377 ; P. Gîrboviceanu, art. cit., p. 622.
29. Ibidem, t. I, 896 ; t. II, p. 377 ; P. Gîrboviceanu, ibidem.
30. Cancelaria Sf. Sinod, Raport 8176. Episcopia Rîmnicului şi Argeşului, p. 2 ; Răscoala ţăranilor
mst. 1907. Documente, t. II, p. 377.
31. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. III, p. 67 ; Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 173.
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Judeţul B o t o ş a n i
7. Preotul Gabriel Neagu, de la paro
hia Simnicea-Balş, din. com. Simnicea,
jud. Botoşani, a fost acuzat că a îndem
nat pe tirani la răscoală şi trimis la
Cabinetul de instrucţie cu adresa nr. 2260
din 31 martie 1907 *al Procurorului Tri
bunalului Botoşani, şi raportat eparhiei
prin raportul nr. 379 din 1907, al protoiereului din Botoşani. Nu se ştie cum
s-a rezolvat cazul l u i 82.
8. Preotul Toma Săvescu, de la paro
hia Frumuşani, comuna Flămînzi, jud.
Botoşani, a fost acuzat că a instigat la
revoltă pe ţăranii din comuna sa. Nu se
ştie ce a avut de suferit, dar el este
trecut ca «instigator» în Revista faptelor
şi ideilor întocmită în Cabinetul preşedin
telui Consiliului de Miniştri, D. A. Sturdza, între 5 şi 23 martie 19073S.
Ziarul Universul, din 17 martie 1907,
dă următoarea ş t i r e : «S-au descoperit
periculoşi instigatori ai revoltei din Flă
mînzi (18 februarie 1907), care au făcut
începutul acelei stări nenorocite în care
se află ţara. Ei sînt învăţătorul Maxim
şi Preotul Săvescu din Flăm înzi»34.
9. Preotul Ion Grigoriu, din comuna Fîntînele, jud. Botoşani, a fost acuzat că
a îndemnat pe săteni la răscoală şi i s-a
deschis acţiune p u b lică 55.
Au mai fost reclamaţi, anchetaţi şi
suspendaţi, pentru atitudinea lor de sus
ţinere a cauzei ţăranilor, în faţa autoritătilor, următorii preoţi din jud. Bo
toşani :
%

m

0

10.
Preotul Ion Ursu, din parohia Lătoi-Prăjeni.
U . Preotul Ioan Romanescu, din c o 
muna Stănceni.
12. Preotul V asile Huţupas, din comuna
Fîntînele,
13. Preotul V asile Ionescu, de la pa
rohia Buceca.
14. Preotul I. Diaconescu, de la paro
hia Corocăeşti
Judeţul B r ă i l a
15. Preotul I. Vasilescu, din comuna
Ulmu-Brăila, a fost insultat, bătut şi arestat sr>.
Judeţul B u z ă u
16. Preotul Ioan Guriţă din satul Vadul
Păşii com. Scurteşti, judeţul Buzău, acu
zat ca instigator, a fost a resta t38.
17. Preotul N icolae Budescu , de la pa
rohia Costieni, judeţul Buzău, luînd parte
activă alături de credincioşii săi la răs
coală, a fost arestat şi anchetat de orga
nele jandarm eriei39.
Judeţul C o v u r l u i
18—22. Parchetul din Galaţi avea trimişi
în judecată la sfîrşitul lunii iulie 1907,
5 preoţi, acuzaţi de instigatie la răscoală,
fără să cunoaştem numele l o r 40.
Judeţul D î m b o v i ţ a
23. Preotul N. Georgescu din com. Săcuieni, jud. D îm b oviţa41.
Judeţul D o l j
24. Preotul Ioan Dumitrescu, din comu
na Adunaţii de Gheormane, jud. Dolj, a
fost arestat, fiind învinuit că a instigat
pe ţăranii din comună la revoltă. «Se fă
cuse de vreo două ceasuri ziuă, au de-

32. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. II, p. 229—230 ; Marea răscoală a ţăranilor din 1907,
p. 666 ; Ziarul «Universul», din 17 şi 19 m artie 1907.
33. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. III, p. 64.
34. Ibidem, t. III, p. 64 ; Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 161, 166.
35. Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 606.
36. Pentru preoţii din judeţul Botoşani, nr. 10—15, vezi Raportul nr. 8176/1976, înaintat către Can
celaria Sf. Sinod de Protopopiatul Botoşani, p. 5.
37. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. II, p. 368; Pr. Grigore Popescu,
Al. Botez şi
C. Rădulescu, art. cit., p. 267.
38. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. II, p. 352.
39.
Raportul nr. 8176/1976 înaintat către Cancelaria Sfîntului Sinod, Protoieria jud. Buzău, p. 10.
40. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. I, p. 902 ; Ziarul «Evenimentul», Iaşi, nr. 133 din
26 iulie 1907, apud Pr. Conf. Al. Ciurea, Preoţi ortodocşi români în revoluţia ţărănimii, în «Studii Teolo
gice», V (1953), nr. 9—10, p. 696.
41. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. II, p. 381.
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claiat ţăranii, cînd preotul nostru I. Dumitrescu, ne adună pe toţi şt ne z i s e :
A c u m ,a venit timpul să v ă luaţi pămîntul
care d e %v e c i este al n o s tr u : destul aţi
lost asupriţi. Daţi foc la tot ce e al aren
daşului şi proprietarului şi intraţi în d r e p 
tul v o s tr u ...42.
/
Preotul Ioan Dumitrescu a fost dat în
judecată, iar procesul său continua să se
judece încă şi peste' un an de zile, în
martie 1908, cînd făcuse recurs la înalta
Curte de C a sa ţie43.
25. Preotul Nicolae V oinescu din comu
na Drănic, jud. Dolj. 1
26. Preotul V asile N. Ioniţă din comu
na Urzicuţa, jud. Dolj.
27. Preotul Al. Popescu.
28. Preotul P. Demetrescu.
29. Preotul C-tin Ionescu, toţi trei din
comuna Bîrleştj-Dolj.
30. Preotul Petre Dumitrescu din co 
muna Băileşti-Dolj.
31. Preotul V lădimărescu din comuna
Adîncata, judeţul Dolj, acuzat că a par
ticipat la devastările făcute de ră scu la ţi44.
32. Preotul Ştefan Tomescu din comuna
Cremenari-Flămînda, jud. Dolj, arestat şi
dat în judecată ca implicat în ră sco a lă 45.
Judeţul D o r o h o i
33. Preotul Grigore Costea, judeţul Dorohoi, din parohia Ibăneşti-Dorohoi, acu
zat că a instigat pe sătefrii46.
Judeţul G o r }
34. Pr. C. Stoichilău, din comuna Ceaum, jud. Gorj. ;
x
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La 15 martie 1907, a izbucnit răscoala
pe moşia lui Dinu Mihail, mare moşier
craiovean, cunoscut pentru rapacitatea lui,
şi în comuna Ceauru din jud. Gorj. S-au
răsculat toţi locuitorii din Ceauru, în
frunte cu preotul comunei, anume C. Stoi
chilău, şi au venit la conacul proprietăţii,
unde au început să surpe gardurile. «După
ce s-a terminat ruperea gardurilor, au de
clarat cei din conac, s-a strîns toată ţă
rănimea din Ceaur în faţa curţii, cu popa,
au început să ne ameninţe cu moartea şi
se spune că sînt gata să pună foc la ma
gaziile cu grîu şi porumb» 47.
%

Nemulţumirile ţărănimii din judeţul
Gorj, faţă de proprietari şi .arendaşi, sînt
menţionate pe larg în raportul protoiereului judeţului, Ştefan Nicolaescu, din 18
aprilie 1907, către episcopul Atanasie al
Rîmnicului N oul Severin. «Pretenţiunile
poporului, scrie protoiereul, sînt- că pro
prietarii şi arendaşii îi asupresc prin grele
î n v o i e l i : dijmă, ce i se ia în unele loca
lităţi două proprietarul şi una lo cu ito ru l;
zile de lucru, transporturi, zile de lucru
pentru lemne — de la 15— 20 ; pentru în vo
ieli cu vitele — la 8— 20 lei de pereche vite
mari, cîte 5 zile pentru vitele mărunte şi
altele. Contra Stalului, pentru impozite şi
proprietăţi, pe pruni, rachiu, vin, porumb,
pentru zilele de prestaţie şi celelalte dări,
ce susţine că nu le mai suportă» 48.
35.
Preotul Ilie Roşoga, din comuna Tur
burea, jud. Gorj, a fost acuzat ca instiga
t o r 49. J

42. Bibi. Academiei, Arhiva 1907, t. VIII, p. 4 1 ; comp. 46 ; Ziarul «Universul» din 19 şi 21 martie,
:?07 ; Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. I, p. 896 ; t. II, p. 413 ; t. III, p. 76 ; Pr. Gîrboviceanu,
. n . cit., p. 639 ; Pr. Grigore Popescu, Al. Botez şi C. Rădulescu, art. cit., p. 254 şi 266.
43. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. II, p. 203 şi 205.
44. Pentru preoţii de la nr. 25—32, jud. Dolj, vezi Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. II,
413—414 ; .t. II, p. 73 ; P. Gîrboviceanu, art. cit., p. 638 ; Pr. Grigore Popescu, Al. Botez şi C. Rădulescu,
cit., p. 254 şi 268 ; Bibi. Academiei, Arhiva 1907, p. 313 ; Ziarul «Universul», din 21 m artie 1907.
45. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. I, p. 896.
46. Raportul nr. 8176/1976 către Cancelaria Sfîntului Sinod, Protopopiatul Qorohoi, p. 3.
47. Arhiva de Stat Craiova, fondul Fundaţiei Jean Mihail (1907); Marea răscoală a ţăranilor din
1307, p. 505.
48. Arhiva Ist. Centr. fond. Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor, dos. 824/1902, fila 141; Marea
s&coală a ţăranilor din 1907, p. 503.
49. P. Gîrboviceanu, art. cit., în «Biserica Ortodoxă Română», XXXI (1907), nr. 7, p. 788 ; Pr. Al.
(S^urea, art. cit., p. 700.
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Judeţul I a l o m i ţ a

36. Preotul Voicu T o m e s c u, din jud.
Ialomiţa, a fost învinuit că a îndemnat
pe ostaşi să nu tragă în ţăran i50.
Judeţul I a ş i

37. Preotul lipovean Nicolae V avilon , al
lipovenilor din Tîrgul-Frumos, Iaşi, cu
ocazia devastărilor din oraş, este învinuit
ca instigator principal, arestat şi deferit
justiţiei. Preotul N. Vavilon, îndemnîndu-i
pe ţărani la revoltă, nu s-a dat înapoi să
răspundă comandantului de jandarmi că
«sătenii au toată dreptatea», fapt pentru
care a fost imediat arestat şi dat pe mîna
justiţiei 5i.
Judeţul I l f o v

38. Preotul din Tămădău-Ilfov a fost
anchetat pentru că a făcut petiţie ţărani
lor, spre a obţine pămînt de la arendaşul
respectiv 52.
39. Preotul Th. P. Sachelarie, din com.
Micşunaţi-Greci, jud. Ilfov, a intervenit,
împreună cu învăţătorul B. C. Pascu, pe
lîngă moşierul N. Lahovary, ca să vîndă
pămînt ţăranilor în condiţiuni avantajoa
se, dar n-ajung la rezultat şi au avut de
su fe r it5S.
Judeţul M e h e d i n ţ i
A fost unul dintre cele mai încercate în
timpul răscoalei. Demne de menţionat sînt
faptele unor preoţi din jud.
Mehedinţi,
care, convinşi pentru justeţea cauzei pen
tru care luptă ţăranii, i-au sprijinit, ridicîndu-se pînă la înălţimea jertfei de sine.
Protoiereul jud. Mehedinţi, din acel
timp, D. Goliciu, într-un raport adresat cu
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data de 6 iulie 1907, către episcopul Atanasie al Rîmnicului, arăta cauzele revo
luţiei din judeţul Mehedinţi, sp u n în d :
«Hatîrul în justiţie şi administraţie, cum
şi lipsa de încredere în proprietari şi arendaşi, care n-au respectat învoielile agricole, au fost cauzele principale care
i-au împins la revolte şi au găsit teren
prielnic în sufletul sătenilor,
cînd
au
auzit că s-au răsculat în alte părţi»54.
în acest judeţ, au fost împuşcaţi m işe
leşte trei preoţi şi anume :
40.
Preotul Nicolae Crăineanu, din c o 
muna Gvardeniţa, jud. Mehedinţi, născut
în această comună în 1859, a fost împuş
cat mişeleşte, la 17 martie 1907, în drep- ,
tul bisericii, din ordinul maiorului Mingareli. înăbuşirea sîngeroasă a răscoalei în
comunele vecine, l-a determinat pe preo
tul N icolae Crăineanu, tată a 9 copii, din
tre care 6 mai mici de 10 ani, «fără altă
avere decît pămîntul bisericii», să iasă
împreună cu învăţătorul comunei înaintea
armatei, pentru a interveni să nu împuşte
pe ţărani.
Din declaraţia oamenilor din sat, reie
se că maiorul Mingareli, «fusese pus la
cale de cîţiva proprietari şi arendaşi din
satul acesta şi din satele vecine, ca răz
bunare, că preotul N icolae Crăineanu lua
se în diferite împrejurări apărarea să te
nilor, şi mai ales că mai înainte certase
cu asprime pe administratorul unor aren
daşi, anume Chiţimia»,'om foarte rău, care
vorbea într-un chip foarte batjocoritor, la
adresa femeilor şi fetelor din s a t 55.
La cîtva timp după uciderea preotului,
episcopia Rîmnicului, întemeindu-se pe ra%

50. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t.
III, p.
73; Pr. „ Grigore Popescu, Al. Botez
şi
C.Rădulescu, art. cit., p. 267 ; Pr. Conf. Al. Ciurea, ort. cit., p.
697.
51. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. I, p. 125 şi 857 ; -1. III, p. 39 şi 53; Marea răscoală
a ţăranilor din 1907, p. 195, 671 şi 857.
52. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. II, p. 363 ; Ion Gîrboviceanu, Preoţii rurali şi răs•
coaiele ţărăneşti, în rev. cit., XXXI (1907), nr. 7, p. 790.
53.
îbidem, t. I, p. 849—850.
54. Arhiva Ist. Centr., fond. Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, dos. 824/1907, f. 155 ; Marea
răscoală a ţăranilor din 1907, p. 492.
55. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. II, p. 491 ; Gh. I. Bengulescu, Instigatorii şi răscoa
lele ţărăneşti din judeţul Mehedinţi, Tumu-Severin, 1907, p. 13 ; Arhiva de Stat Turnu Severin, fondul Pro
toieriei Mehedinţi, dos. 170, f. 187 ; Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 700 ; Pr. Grigore Popescu, AL
Botez şi C. Rădulescu, art. cit., p. 269—271.
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portul nr. 284/1907 al protoiereului jud.
Mehedinţi, arăta Ministerului Cultelor şi
Instrucţiunii Publice că K<preotul din pa
rohia Gvardeniţa, N icolae Crăineanu, unul
din cei mai supuşi şi cinstiţi preoţi din
judeţul Mehedinţi, a lost nevinovat...» 56.

39

— popa moare pe loc, fiind lovit în ini
mă ; Ruptureanu, deşteptat mai tîrziu, într-o baltă de sînge, se tîrăşte la gazda sa
din Cernea. Este dus la spitalul din Stre
haia, unde moare» 57.

în articolul său, «Cum se atacă cinstea
41.
Preotul Alexandru Popescu, din c o  României», din 1 aprilie 1907, Nicolae
Iorga, a scris în apărarea memoriei preo
muna Corcova, jud. Mehedinţi, care apro
tului Alexandru 'Popescu din Corcova, ur
pia vîrsta de 40 de ani, «pentru că n-a
mătoarele : «Iată scrisoarea
avocatului
sfătuit pe săteni să fie liniştiţi», ba din
Ruptureanu, că sublocotenentul Ion N e 
contră, atunci cînd conducătorii locali ai
greanu din Severin a împuşcat pe preotul
răsculaţilor erau căutaţi de armată, el i-a
Alexandru Popescu din Corcova, care fu
ascuns, a fost împuşcat m işeleşte în apri
sese ceretat la Severin şi dovedit nevin o
lie 1907, acolo unde a fost prins, pe dru
vat, avînd şi atest în scris şi, cu el îm
mul dintre Strehaia şi Corcova.
preună, pe secretarul comunal Ruptureanu
Era un preot sărac, cu 12 copii mici şi
şi pe Ion D. Mărăcine...» 88.
s-a întîmplat să fie preot tot într-un sat
sărac, locuit în majoritate de rudari şi
42.
Preotul Ioan Podeanu, din comuna
şi clăcaşi, foşti robi pe moşia prinţului
Podu-Grosului, jud. Mehedinţi, a fost îmBibescu.
puşcat împreună cu notarul comunei Ion
i

Iată în ce împrejurări a fost executat
preotul Alex. Popescu şi secretarul c o 
munei, Ruptureanu : «în comuna Corcova,
unde nu a fost ciocnire, secretarul Ruptu
reanu, popa de acolo şi fostul şef de gar
nizoană, Mărăcine, sînt puşi în căruţă
şi duşi la Severin, în frunte trăsura sub
locotenentului Negreanu ; în mijloc căru
ţa cu arestaţi şi în urmă, căruţa cu 6 sol
daţi şi 2 jandarmi. Ajunşi la Cîmpul Mare,
distanţă de 50 de stîngeni de sat, oprire.
Sublocotenentul strigă : «Daţi-vă jos, puneţi-vă la distanţă de 8 metri, cu spatele
la soldaţi, să vă omor ! Fiul popii se roagă
să cruţe viaţa tatălui său, care a fost cer
ceta t şi găsit nevin o vat. Se roagă şi Rup
tureanu, care nu a fost pus sub nicio bă
nuială şi este strein de localitate. Totul
e în zadar. Trei pocnete de puşcă se aud,

Vasilescu, în ziua de 17 martie 1907, în
gara Tîmna, staţie de cale ferată, între
Turnu Severin şi Strehaia, de un ofiţer
şi mai mulţi soldaţi, fiind acuzaţi de pri
marul comunei, Marcu Popescu, ca insti
gatori ai ţăranilor. Protoiereul judeţului
Mehedinţi scria către episcopia Rîmnicului «că moartea preotului Ioan Podeanu
i s-a cuvenit după cele ce se vorbesc, că
a mers prin sat, îndemînd pe săteni la
revoltă» 59.

#

într-un alt document, acţiunea preotului
Ioan Podeanu este redată a s t f e l: în ziua
răscoalei, preotul «a luat Crucea şi Evan
ghelia din Biserică, s-a dus în noaptea de
14 martie în cătunul Piatra şi acolo a pus
pe săteni de au jurat pe Cruce şi Evan
ghelie că vor da foc conacului, magaziilor
şi produselor arendaşului din comună,

56. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. II, p. 491 ; P.Gîrboviceanu,
art. cit., p. 198;
Pr.
Grigore Popescu, Al. Botez şi C. Rădulescu, art. cit., p. 271.
57. Ziarul «Scînteia», duminică 24 m artie 1957, p. 2, col. 3 ; Pr. Grigore Popescu, Al. Botez şi
C. Rădulescu, art. cit., p. 250.
58. Nicolae Iorga, Cum se atacă cinstea României, în «Neamul Românesc», I (1907), 1 aprilie, nr. 95 ;
Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. II, p. 491; Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 700 ; Pr.
Crigore Popescu, Al. Botez şi C. Rădulescu, art. cit., p. 271—272.
59. Arhiva I.S.I.S.P., fond 52, dos. 4858, f. 89 ; Marea răscoală aţăranilor din 1907, p. 700 ; Răscoala
ţăranilor din 1907. Documente, t. II, p. 491.
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ceea ce tot în acea noapte s-a şi făp
tuit» 60.
Moşia, în suprafaţă de 3000 de pogoane,
aparţinea generalului Zefcarei şi ginere
lui acestuia, Petre Grădişteanu.
După aceasta, preotul Ioan Podeanu, în
soţit de notarul Ion Vasilescu, a plecat la
Turnu Severin, fiind chemat la protoierie,
dar la întoarcere au fost împuşcaţi
în
gaira Tîmna.
In apărarea memoriei preotului Ion Po
deanu, în N eam ul Românesc, din 1 apri
lie 1907, Nicolae Iorga scrie următoarele :
«Iată că primăria satului Stigniţa, mărturi
seşte, prin adresă oficială, că preotul din
Podu-Grosului, Ion Podeanu, cu secretarul,
prin denunţarea simplă a primarului, au
fost împuşcaţi, după prinderea lor în gaxa
Tîmna» 61.
Alţi preoţi, din judeţul Mehedinţi au
fost implicaţi în răscoală, fiind arestaţi şi
unii răniţi. Dintre aceştia sînt cunoscuţi
următorii :
43.
Preotul Nicolae Bordescu, din comu
na Valea Ursului, jud. Mehedinţi, «este
dat în judecată corecţională de Parchet,
pentru că a fost prins în capul devasta
torilor, care au săvîrşit devastările şi in
cendierile din comuna Tîmna, cu care ocazie a fost rănit de armată» 6S.
După cum consemnează raportul protoiereului judeţului Mehedinţi, din 28 martie 1907, către episcopia Rîmnicului Noul
Severin, la acţiunile ţăranilor din gara
Tîmna, din ziua de 14 martie 1907, au
participat şi răsculaţii din comuna vecină
«

Valea Ursului, în frunte cu preotul satu
lui N. Bordescu. Raportul protoiereului
spune că în ziua de 14 matrie, preotul N.
Bordescu «a venit în capul răzvrătiţilor,
tocmai din V alea Ursului, drum de 7—8
kilometri, la gara Tîmna, unde s-a dat foc
conacului d-lui Enache Ioanid, avînd î n - '
tr-un (băţ) o cîrpă roşie ca steag, şi a fost
rănit de dl. locotenent Băileanu la pi
cior» 63.
44.
Preotul C. Isverceanu , din comuna
Rogova, jud. Mehedinţi, de asemenea, e
dat în judecată pentru că a instigat pe
ţăranii din comuna Rogova să se răscoale,
în raportul protoiereului jud. Mehedinţi
către episcopia Rîmnicului se menţionează
arestarea preotului C. Isverceanu din Ro
gova, motivînd că «trăia în vrăjmăşie cu
dl. administrator Hugo Mrazec de la mo
şia d-lui Constantin Mihai, din acea co
mună» 64.
45. Preotul V asile Petrescu, din comuna
Salcia, jud. Mehedinţi, arestat împreună
cu alţi consilieri, cînd au fost împuşcaţi
mai mulţi locuitori din s a t 65.
Judeţul M u s c e l
46. Preotul Ioan Iosifescu, din comuna
Titeşti, jud. Muscel (azi Argeş), a fost arestat, ca instigator la revoltă
47. Preotul Limberea, din comuna V ă leni-Podgoria, a fost învinuit de instigaţie la răscoală 67.

48. Preotul Dumitrăchescu, din comuna
Dobreşti-Muscel, este acuzat ca instiga
tor

60. Arhiva I.S.I.S.P., fond 52, dos. 4881/1, f. 45 ; Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 700 ; Răs
coala ţăranilor din 1907. Documente, t. I, p. 755 ; Mihail Roller, Istoria Republicii Populare România>
ed. 1952, p. 467.
61. «Neamul Românesc», I (1907), 1 aprilie, nr. 95; Pr. Grigore Popescu, Al. Botez şi C. Rădu^
lescu, art. cit., p. 273.
62. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. I, p. 866, t. II, p. 491.
63. Arhiva I.S.I.S.P., fond 52, dosar 4858/1907, f. 89, dos. 8464/1907, f. 48 ; Arhiva de Stat T urnu
Severin, Protoieria Jud. Mehedinţi, dos. 170, f. 198 ; Arhiva Ist. Centr., fond Ministerul Cultelor şi Instruc*
ţiunii Publice, dos. 825/1907, f. 136 ; Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. I, p. 866, t. II, p. 491 i
«Opinia», 20 m artie 1907 ; Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 498.
64. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. I, p. 866, 867 ; t. II, p. 491 ; Arhiva de Stat, Turma
Severin, fond Protoieria jud. Mehedinţi, dos. 170/1907, f. 187 ; Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 498.
65. Pr. Grigore Popescu, Al. Botez şi C. Rădulescu, art. cit., p. 274.
66. Arhiva de Stat Cîmpulung Muscel, fondul Prefecturi Muscel, dos. 85, f. 36; Marea răscoală a
ţăranilor din 1907, p. 427.
67. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. I, p. 879 şi 896 ; t. II, p. 329.
68. lbidem .
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49. Preotul Dobrescu, din comuna Crevenicu-Rădăuţi, jud. Muscel, este arestat şi
dat în judecată ca instigator la r ă s c o a lă 69.
50. Preotul Fuerescu, din comuna Purcăreni-Muscel, este acuzat că îndeamnă la
revoltă pe sătenii comunei, citindu-le ziare
cu cele ce fac ţăranii în alte ju d e ţe 70.
Judeţul N e a m ţ
51. Preotul Gheorghe Gheorghiu, învăţăţător suplinitor în comuna Mărgineni, jud.
Neamţ a fost acuzat că «a lucrat foarte
mult pentru înfiinţarea unei Bănci popu
lare şi pentru o cooperativă în acel sat
şi căr îndemnînd/ pe oameni la asociaţie,
s-a servit de cuvinte aspre la adresa
arendaşului şi a comercianţilor din sat»,
iar ţăranii s-au răsculat, devastînd dugheaele şi locuinţa arendaşului. Pentru acea
sta, preotul a fost mutat disciplinar la
parohia Ghirov, în urma propunerii pre
fectului ju deţului71.
52. Preotul C. Popescu, din satul Clizaeşti, comuna Budeştii Ghicăi, jud. Neamţ
a fost denunţat autorităţilor pentru instigaţie la revoltă şi supus cercetărilor72.

53. Preotul Gh. Popescu , din
comuna
Uricheni, jud. Neamţ, a fost anchetat în
tjrma acuzaţiei aduse de jandarmul din lo 
calitate că «a îndemnat pe săteni să se
răscoale contra arendaşului ca să le dea

mO)Şia» 7a.
54. Preotul /. Roşescu , dirigintele şcoalei
din satul Calu, com. Măstacăni, judeţul
Neamţ, a fost acuzat că «în predicile ţi
nute a strecurat vorbe care nu trebuiau
să aibă loc», cu privire la rezilierea co n 
tractelor de arendare de moşii. Din cu
vintele preotului, s-a născut apoi «pre
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tenţia satului contra arendaşului acelor
p.oiene», după cum scrie revizorul şcolar
al judeţului Neamţ, către Ministerul Cul
telor şi Instrucţiunii P u b lice74.
55.
Preotul I. Sâlăgeanu, de la parohia?
Schitul Hangu, judeţul Neamţ, a fost acu
zat că «a rostit vorbe nesocotite», arătînd:
ţăranilor din comuna sa abuzurile şi n e
dreptăţile săvîrşite de arendaşi. Din ra
portul protopopului judeţului Neamţ nr.
375 din 12 aprilie 1907, către MitropoliajMoldovei, rezultă că preotul I. Sălăgeanu,.
drept pedeapsă, a fost mutat la altă paro
hie 75.
<
»

Judeţul O l t
56o Preotul Ioan A n g e le sc u , din comuna*
Şerbăneştii de Jos, jud. Olt, arestat ca
in stig a to r76.
57. Preotul Carp Popescu , din comuna*
Tituleşti-Olt, este dat în judecată ca răz
vrătitor 77.
58. Preotul Ioan Pretorian, din comunaTeslui, jud. Olt, arestat ca in stigator78.
Judeţul P r a h o v a
59. Preotul Stelian Popescu, din comuna<
Sîngeru, jud. Prahova, a fost dat în cerce
tarea Parchetului w.
60. Preotul Petre Provianu, din comunaBucov-Prahova, este bănuit ca instigator
al răscoalei ®°.
61. Preotul Dumitru Sâvulescu, din c o 
muna Boştenari, jud. Prahova, a fost ares
tat la Cîmpina şi deţinut sub acuzaţia de
instigator. Preotul Săvulescu adusese, cu.
cîteva săptămîni înainte, la cunoştinţa
protopopului judeţului situaţia grea a enoriaşilor săi plugari şi muncitori la son
dele petroliere, exploataţi de proprietari,-

69. Ibidem, t. I, p. 896.
70. Ibidem, t. I, p. 411.
71. Ibidem, t. II, p. 267 ; P. Gîrboviceanu, art. cit., p. 790.
"
72. Arhiva de Stat din Iaşi, fondul Parchetului general, dos. 84/1907, f. 204; Marea răscoală a:
z£ranilor din 1907, p. 670.
73. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. II, p. 267.
74. Ibidem, t. II, p. 266 ; Pr. Conf. Al. Ciurea, art. cit., p. 695.
75. Răscoalele ţăranilor din 1907. Documente, t. II, p. 265 ; Ion Gîrboviceanu, art. cit., p. 790. Penr r j preoţii din judeţul Neamţ vezi şi Pr. Grigore Popescu, AI. Botez şi C. Rădulescu, art. cit., p. 259
Pr. Conf. Al. Ciurea, art% cit., p. 695.
76. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. II, p. 377, 386—387 ; P. Gîrboviceanu, art. cit., p. 622:
77. Ibidem, t. I, p. 853 şi 896 ; t. II, p. 377.
78. Ibidem, t. II, p. 377.
79. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. II, p. 357.
80. Ibidem, t. II, p. 357.
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d e arendaşi şi proprietarii sondelor, cerîn•du-i să intervină pentru ameliorarea soartei lor. A cest demers uman şi creştin a
fost socotit de exploatatori o dovadă su 
ficientă pentru arestarea preotului, sub
•acuzaţia de instigaţie 81.
62. Preotul Ioan Voiculescu, de la paro3iia Băneşti, jud. Prahova, fiind acuzat de
instigare la răscoală, a fost arestat şi
cerceta t de Parchetul Tribunalului Pra
hova.
Vina preotului se reduce la faptul că,
ducîndu-se la Comarnic, a stat de vorbă
cu logofeţii şi muncitorii de pe moşia
prinţului Bibescu, istorisindu-le cele ce se
petreceau în Moldova, unde izbucnise^ăscoala ţărănească, întrebuinţînd cuvinte
aspre spre a condamna neomenia arenda
şilor. Denunţat de unul din logofeţii lui
Bibescu, a fost arestat pentru instigaţie 82.
Judeţul R î m n i c u - S ă r a t

63. Preotul N. Budescu şi
64. Preotul D. Petrescu, ambii din co 
m una Costienii-Mari, jud. Rîmnicu-Sărat,
«au fost arestaţi ca instigatori în răscoa
lele ţărăn eşti83.
65. Preotul Costache Popescu, din co
m una Bogza, jud. Rîmnicu-Sărat, după cum
menţionează în rechizitoriul său procu
rorul general, a fost «capul instigatorilor"
la revoltă, pentru că repeta sătenilor :
•«Ajunge cu petiţiile, că de cînd eram mics-a tot reclamat şi nu s-a făcut nimic, că
drepturile lor sînt la moşia Horia, unde
părinţii lor au făcut clacă, că pămîntul e
stropit cu sîngele ţăranilor de pe timpul
•domnilor războinici, că oamenii trebuie să
s e răscoale, cum s-a făcut şi în alte
p ă rţi» 184.
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Judeţul R o m a n a ţ i

66. Preotul Dimitrie Ionescu, din comuna
Cîmpeni, judeţul Romanaţi, a fost arestat
ca instigator.
în zilele dinaintea declanşării răscoalei,
el citea sătenilor ştirile din ziare referi
toare la răscoala ţărănească din întreaga
ţară. î*i ziua de 14 martie 1907, a mers
împreună cu învăţătorul Paul Ionescu, la
arendaşul P. Creţeanu, în fruntea unui
mare număr de ţărani, spre a cere pentru aceştia drepturile care li se cuvin, dar
acesta a refuzat să le satisfacă.
Ziarul Universul din 24 martie 1907,
publică din Drăgăşani, ştirea, că preotul
D. Ionescu, după izbucnirea răscoalei în
parohia sa, a fugit la tătăl său din c o 
muna Bălteni-Vîlcea. Parchetul din Roma
naţi a lansat un mandat de arestare îm
potriva lui şi, fiind prins, a fost dat pe
mîna parchetului din Caracal 85.
67. Preotul Marin Ionescu, din comuna
Drăghiceni, jud. Romanaţi, a fost învinuit
ca instigator la răscoală. Ziarul U n iv e r 
sul, cu data din 17 martie 1907, publică
ştirea din 16 martie că la Drăghiceni-Romanaţi, a fost trimisă o companie de in
fanterie şi cu ajutorul unui pluton de
jandarmi «au fost ridicaţi vreo 60 de instigatori, împreună cu preotul Marin* Io
nescu». «El a fost adus legat la Caracal şi
bătut cu sabia de însuşi comandantul re
gimentului. In urmă, i s-a dat drumul, negăsindu-se nici o probă de v in o v ă ţie c o n 
tra lui» 86.
f

68. Preotul V asile Marinescu, din comu
na Celei, jud. Romanaţi, comuna lui Popa
Şapcă, este arestat87.

81. Ibidem, t. II, p. 357 ; Pr. Gîrboviceanu, art. cit., p. 794, Pr. Grigore Popescu, Al. Botez şi
C. Rădulescu, art. cit., p. 261.
82. Ibidem, t. II, p. 357 ; Pr. Grigore Popescu, Al. Botez şi C. Rădulescu, art. cit., p. 261.
83. Ibidem, t. II, p. 397 ; Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 305 şi 545,
84. Arhiva de Stat, Iaşi, fondul Parchetului General, dos. 67/1907, f. 703 ; Marea răscoală a ţăranilor
<din 1907, p. 305.
85. Bibi. Academiei, Arhiva 1907, t. XV, p. 222 ; Pr. Grigore Popescu, Al. Botez şi C. Rădulescu,
*art. cit., p. 266—267 ; Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 695.
86. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. II, p. 375, t. III, p. 63.
87. P. Gîrboviceanu, art. cit., p. 793 ; Pr. Conf. Al. Ciurea, art. cit., p. 701.
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69. Preotul Sachelarie Popescu, din co 
muna Popînzăleşti, jud. Romanaţi, a fost
arestat, legat şi trimis pe jos pînă la
Caracal, cale de 30 km împreună cu în
văţătorul Marin Georgescu din aceeaşi co 
mună. A fost bătut fără vină de subloco
tenentul Roficu din Regimentul 34.
Un martor ocular demascînd fărădelegi
le comandanţilor armatei comise la Po
pînzăleşti, relatează a s t f e l: «Preotul şi în
văţătorul au fost bătuţi pînă la sînge şi
batjocoriţi înaintea primăriei. Apoi li s-au
scos încălţămintele şi prin noroi şi frig,
bătuţi şi desculţi, sînt porniţi la secţia de
jandarmerie Leu, iar de aici la Caracal...
tinde /au fost depuşi în temniţe » 88. După
aceasta, pe la sfîrşitul lunii mai, constatîndu-se nevinovăţia lui, a fost eliberat.
Suferinţele preotului şi învăţătorului din
Popînzăleşti au fost provocate de ura pro
prietarului Tache Nicolau din comună şi
<a fostului arendaş Aurel Mărculescu, care-i urau pentru că desfăşuraseră o fru
moasă activitate cooperatistă 89.
70. Preotul Spiridon Popescu, din comu
na Brastăvăţ, jud. Romanaţi, a fost ares
tat ca instigator. învinuirea principală ce
i s-a adus era că ar fi spus că «revolta
ţărănească este o mişcare naţională». El
a fost bătut, dar, înainte de Paşti, «a fost
pus în libertate pe cauţiune personală» 90.
71. Preotul Costicâ Stăiculescu, din co 
muna Cezieni, jud. Romanaţi, este dat de
directorul Siguranţei Generale pe mîna
prefectului judeţului, prin telegramă cifra
tă, pe motiv că «aţîţă pe săteni la revol
tă» 91.
Judeţul S u c e a v a
72. Preotul Haraîamb Tătaru, din parohia
Corni, comuna Litienii, jud. Suceava, a

fost suspendat din serviciu, în urma reclamaţiei făcute de către C-tin Z. Olmazu,
proprietarul moşiei Rotunda-Corni, către
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Pu
blice că revoluţia de pe moşia sa «a fost
făcută din îndemnul» acestui preot. A d e
văratele motive ale urii lui Olmazu con 
tra preotului Tătaru sînt arătate de acesta
în petiţia sa către Ministerul Cultelor şi
de adresa Tribunalului Suceava, în care
se spune că preotul Tătaru, în calitate de
epitrop al bisericii filiale «Adormirea Mai
cii Domnului» din cătunul Rotunda, dă
duse în judecată pe proprietarul C. Z.
Olmazu «pentru revendicarea unei fălci,
62 prăjini pămînt arabil», cotropit de la
biserică, iar proprietarul ca să scape de
urmărirea preotului, l-a denunţat ca insti
gator la răscoală. Pînă la stabilirea ade
vărului, Ministerul Cultelor l-a suspendat
din serviciu ft2.

4

Judeţul T e l e o r m a r i
Cu privire la atitudinea preoţilor faţă
de răscoală, Mitropolitul Primat Iosif
Gheorghian (1886— 1893; 1896— 1909) într-o adresă trimisă către Ministerul Cul
telor şi Instrucţiunii Publice, arată că
«dacă mai pretutindeni clerul şi-a făcut
datoria de povăţuitori buni ai sătenilor,
adică de a-i îndemna să nu ia parte la
răscoală, «în Vlaşca şi Teleorman s-au în
chis cîţiva preoţi, despre care justiţia nu
i

s-a pronunţat încă» 93.
Printre preoţii arestaţi ca participanţi la
răscoală, din jud. Teleorman, sînt urmă
torii :
73. Preotul C. Bălăceanu,
Putinei, jud. T eleorm an94.

din comuna

88. Arhiva I.S.I.S.P., fond 52, dos. 4881/1, f. 129, Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 695.
89. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. I, p. 855 ; t. II, p. 478; Pr. Grigore
Popescu, Al.
Botez şi C. Rădulescu, art. cit., p. 264—265 ; Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 695.
90. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. II, p. 474 ; Pr. Grigore Popescu, Al. Botez şi C. Rădu
lescu, art. cit., p. 267.
91. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. I, p. 715 ; Pr. Conf. Al. Ciurea, art. cit., p. 700.
92. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. I, p. 186 ; t. II, p. 253 ; Pr. Grigore
Popescu, Al.
Botez şi C. Rădulescu, art. cit., p. 259—260.
93. Arhiva Istorică Centrală. Fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, dos. 824/1907, f. 242 ;
Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 395v
94. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. II, p. 344.
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74. Preotul D. Brinceanu, paroh în co
muna Găurici, jud. Teleorman, acuzat ca
instigator, este arestat 95.
75. Preotul Ilie Constantinescu, din co
muna Pielea, jud. Teleorman, acuzat de instigaţie, este a r e sta t96.
76. Pr. Alex. Ghelican, din Alexandria,
jud. Teleorman, a cerut să se dea pentru
ţăranii din jurul Alexandriei în arendă la
4 martie 1907, 4000 de pogoane teren ara
bil. De nenumărate ori, preotul Ghelican a
întrunit pe ţărani în martie pentru a le
vorbi şi *a le citi din z ia r e 97.
77. Preotul Alex. Niculescu, din comuna
Licuriciu, jud. Teleorman, dat în judecată
pentru instigaţie la ră sco a lă ".
78. Preotul Eustaţie Popescu, din comu
na Zîmbreasca-Teleorman
79. Preotul Dragnea Stânescu, din comu
na Beiu, jud. Teleorman, acuzat ca insti
gator, este arestat de două ori, deoarece a
fost găsit şi a doua oară aţîţînd la răs
coală pe sătenii din comuna Bragadiru,
judeţul Teleorman, precum şi pe cei din
alte comune vecine 10°.
Judeţul T u t o v a
80. Preotul Dumitru Brincoveanu,
din
comuna Găurieiu, jud. Tutova, a fost are
stat ca instigator 101.
81. Preotul Gheorghe Toma, din comuna
Buda-Patraşcani, jud. Tutova, este «presu
pus de foarte mulţi că a instigat». într-un
raport confidenţial către Ministerul de
Interne, prefectul judeţului Tutova scrie
astfel despre e l : «Preotul Toma este un
temperament voluntar. M-am convins din
conversaţiunea ce am avut cu el că este
#

imposibil să nu fi avut partea lui de răs
pundere în agitaţiile mari din comuna
sa» 102.
Judeţul V î / c e a
82—84. în noaptea de 13 martie 1907r
secretarul comunei Laloşu, jud. Vîlcea,
împreună cu multe zeci de ţărani şi trei
pareoţi de ţară şi a n u m e : Ilie Niculescu,
Florea Ceauşescu şi Ion Ceauşescu «se
sfătuiau asupra modului cum trebuie să
înceapă răscoala» 103.
85. Preotul Mărgăritescu, din comuna
Vîrleni, jud. V îlcea 104.
86. Preotul Gheorghe Nicolaescu, în vă
ţător şi paroh în comuna Pietrarii de Susr
judeţul Vîlcea, a fost dat în judecată ca
instigator la răscoală, pentru faptul că «în
înţelegere cu C-tin Pietraru, cîntăreţ la
biserică, şi cu Const. I. Dincă, paracli
serul, în urma corespondenţei ce ţinuse
cu V asile Kogălniceanu (fiul lui Mihail
Kogălniceanu) şi a instrucţiunilor primite
de la dînsul pentru constituirea şi în lo
calitate a unei sucursale a Societăţii «Re
uniunea Ţărănească», în ziua de 10 decem 
brie 1906 a înfiinţat o filială a zisei so
cietăţi în Pietrari...». Societatea şi-a pro
pus să ţină în ziua de 13 martie 1907 o
întrunire. A fişele lipite pe ziduri şi p e
stîlpii telegrafului în ziua de 15 martie
1907, între altele anunţau : «A sosit v r e m e a
mintuirii şi orice întîrziere va fi în pagu
ba noastră a tuturor — cine va avea
urechi de auzit, va auzi». A cest fapt i s-a
imputat ca instigaţie la răscoală 105.
87— 93. Şapte preoţi din judeţul V îlcea
au avut de îndurat «ameninţări cu împuş-

95. Ibidem , t. II, pr 342—343.
96. Ibidem , t. I, p. 896 ; t. II, p. 342—343 ; Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 395 şi 652.
97. Arhiva de Stat Tumu-Măgurele, fond Tribunalul Teleorman, dos. 50/1907 n e p a g in a t; Marea răs
coală a ţăranilor din 1907, p. 357, 359.
98. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. I, p. 896.
99. Pr. Grigore Popescu, Al. Botez şi C. Rădulescu, art. cit., p. 267.
100. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. I, p. 896; t. II, p. 342—343 ; B.A.R.S. România,
Arhiva 1907, t. XIV, p. 286 ; Pr. Grigore Popescu, Al. Botez şi C. Rădulescu, art. cit., p. 264 ; Marea
răscoală din 1907, p. 368—369.
101. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. I, p. 896.
102. Ibidem, t. I, p. 860 şi 896.
103. Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 510, 572 şi 573.
104. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. I, p. 871. Pr. Grigore Popescu, Al. Botez şi C. Rădu
lescu, art. cit., p. 267 ; Pr. Conf. Al. Ciurea, art. cit., p. 699.
105. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. I, p. 870—871, 896 ; Marea răscoală a ţăranilor d in
1907, p. 262—263 ; Pr. Grigore Popescu, AI. Botez «şi C. Rădulescu, art. cit., p. 268.
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carea, bătăi şi aspre anchete», scrie protoiereul N. Răutu, către episcopul Atanasie al Rîmnicului şi Noului Severin, fără
însă a da numele l o r 106.
Judeţul V 1 a ş e a
Semnificativ pentru judeţul Vlaşca, ju
deţul cu cele mai bune terenuri agricole,
este faptul că pe lîngă masele largi ţără
neşti, au participat la răscoală în mod
activ mulţi învăţători şi p reo ţi . Dintre
preoţii participanţi la răscoală cunoaştem :
pe urm ătorii: .
94. Preotul Ion Anculescu,
din com.
Botoroaga, jud. Vlaşca, acuzat ca instiga
tor, este anchetat de trei ori de tribunalul
Vlaşca 107.
95. Preotul Badea Cristescu, de la paro
hia Bălănoaia-Turbatu, jud. Vlaşca, este
acuzat că a prădat împreună cu ţăranii
şi a adus acasă producte, fapt pentru
care a (fost arestat. A cestea însă fuseseră
aduse de fratele săuf oare locuia în ace
eaşi curte cu el, dar organele de stat n-au
ţinut seama de aceasta 108.
96. Preotul Călin Delcea, din comuna
Tîrnavele, preot paroh în Călugăru, jud.
Vlaşca, este arestat fără mandat şi depus
la penitenciarul Giurgiu, pe motivul că a
adus producte acasă, împreună cu de
vastatorii l09.
97. Preotul Constantin Dobrescu, paroh
în comuna Crevenicu-Răduleşti, jud. V la ş
ca, este implicat în răscoală, fiindcă a ie 
şit îmbrăcat în odăjdii şi cu crucea în
mînă, înaintea mulţimii, sfătuind-o să mear
gă la răscoală, «căci cauza ei e dreaptă».
A fost arestat şi întemniţat la Giurgiu 110.
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98. Preotul D. Popescu, din com. Bragadiru, jud. Vlaşca, este acuzat ca instiga
tor 1U. Există o altă comună Bragadiru în
jud. Teleorman ai cărei locuitori au luat
parte la răscoală îndemnaţi de Pr. Dragnea Stănescu din comuna vecină Beiu,
j ud. T eleoarman112.
99. Preotul Dumitru Tecuceanu, din c o 
muna Gălăteni, paroh în satul Bîscoveni,
jud. Vlaşca a fost arestat şi deţinut la
Giurgiu, în urma acuzaţiei aduse de aren
daşul moşiei Seminarului «Nifon Mitropo
litul» din acel sat că «în capul răzvrătiţi
lor a devastat şi prădat avutul s ă u » 1W.
A mai fost acuzat că a fost în fruntea
răsculaţilor care au devastat conacul arendaşului D. Georgescu din comuna N e 
toţi, jud. T eleorm an 114.
100. Preotul (?) din comuna Bujoru, jud.
Vlaşca, a întîmpinat împreună cu sătenii
pe cei din comuna Bragadiu şi au făcut
strică ciu n i11S.

’

*

La răscoala din 1907 au participat şi
doi călugări şi anume :
Monahul Malchisedec Cristea, de la Mînăstirea Neamţ, a fost arestat în Bucu
reşti pentru vina de a fi instigat şi parti
cipat la răscoalele ţărăneşti. Ei era îmbră
cat în haine călugăreşti, dar pe dedesubt
purta costum de căpitan de cavalerie. La
anchetă, a declarat că în trecut a fost ofi
ţer de cavalerie, apoi s-a călugărit şi a
luat parte activă la răscoale 116.
Monahul Gheorghe Iitimie, zis şi Gherman Rusu de la Mînăstirea Slatina, jud.
Suceava, a participat la răscoala ţăranilor
din 1907.- Procurorul general al Curţii de
A pel din Galaţi scrie despre el către Mi
nisterul Justiţiei următoarele : Numitul că-

106. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. II, p. 484 ; Pr. Conf. Alex. Ciurea, art. cit., p. 699.
107. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. I, p. 387, ş.u. ; t. II, p. 305 ; Marea răscoală a ***
ţăranilor din 1907, p. 545.
108. Ibidem, t. I, p. 858 şi 8% ; t. II, p. 305.
109. Ibidem, t. I, p. 387, 388, 358 şi 896 ; t. II, p. 305. Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 545.
110. Ibidem, t. I, p. 858 şi 896 ; t. II, p. 305 ; Arhiva Istorică Centrală, fond Ministerul Justiţiei,
dos. 276/1907, f. 1 ; Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 396.
111. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. I, p. 896 ; t. II, p. 342—343.
112. Ibidem, t. I, p. 896 ; Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 368—369.
113. Ibidem, t. I, p. 130—131.
114. Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 296.
115. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. II, p. 309.
116. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. III, p. 69 ; Ziarul «Patriotul», Bucureşti, 20 m artie
1907, Arestarea unui călugăr revoluţionar; Pr. Conf. Al. Ciurea, art. cit., p. 697 ; Pr. Grigore Popescu,
Al. Botez şi C. Rădulescu, art. cit., p. 268.
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lugăr «în seara zilei de 24 martie îndemna
pe concetăţeni să tragă asupra ofiţerilor
şi astfel, rămaşi fără conducător, să ia
toporul şi orice ar găsi la îndemînă, ca să
omoare pe proprietari. S-a constatat că
acest călugăr a părăsit, pe la începutul
lunii martie, fără permis, Mînăstirea Sla
tina, şi se cercetează de instrucţiune, dacă
întîmplător a făcut acţiunea ce i se im
pută, sau dacă numitul nu este în legătură
cu o organizaţie mai sistematică pentru
propagarea revoltei» 117.
Un alt raport al aceluiaşi procuror că
tre Ministerul Justiţiei din 10 aprilie 1907
face cunoscut că «numitul călugăr a eva
dat din arestul regimentului local, unde se
afla depus, cu mandat de arestare, pentru
faptul că, prin cuvinte rostite în public,
a instigat pe concentraţi şi rezervişti la
nesupunerea către autoritatea militară şi
la revoltă» 118.
De asemenea, la răscoala din 1907 a
luat parte şi fiul preotului din comuna
Doagele-Dobroteşti, jud. Teleorman, e le v
la Seminarul Central, care s-a asociat cu
trei studenţi, ale căror nume documentele
nu le înregistrează, cu toţii îndemînd pe
sătenii din comuna Văleni, să atace pro
prietatea moşierului. S-a- cerut de autori
tăţile comunale imediata lui aresta reuo.

*
Pe lîngă preoţi şi călugări, la revoluţia
din 1907 au participat şi numeroşi cîntă-

reţi b isericeşti.
Numărul lor este mare, dar autorităţile
din vremea aceea nu le-au făcut cinstea
de a-i menţiona, arătînd funcţiunea lor,
ci i-au înglobat în numărul cel mare al
ţăranilor.
Astfel, din jud. Botoşani, au participat
următorii cîntăreţi bisericeşti :
1. Savel Atodiresei, din Salcea ;
2. Chirica, din S tă n c en i;
3. C. M. Filipescu, din Simnicea-Balş ;
4. Gigică Petru, din parohia P lo p e n i;
5. Munteanu Mihai, din Stănceni şi
6. Ilarion Gh. Petru, paracliser 120.
Din judeţul Dolj, a fost denunţat ca in
stigator la răscoală şi anchetat, cîntăreţul

a

Constantin Iohescu, din comuna Ghindeni m . Prin adresa Episcopiei Rîmnicului
nr. 1069 din 1907 către Ministerul Culte
lor, se face cunoscut că a fost împuşcat
epitropul bisericesc
Dumitru Nicolaescu:
din comuna Rudari, jud. Dolj, ca partici
pant la răscoală
Din judeţul Mehedinţi, a participat la:
răscoală cîntăreţul Stoian Popescu, în vîrstă de 70 de ani din comuna Salcea, care
a fost executat mişeleşte. Uciderea mişelească a bătrînului cîntăreţ, Stoian Popescu a fost denunţată de N. Iorga în in
terpelarea făcută prim-ministrului de in
terne din timpul răscoalei din 1907, Ion
I. C. Brătianu, în Camera Deputaţilor, în
ziua de 12 iunie 1907 123.
în adresa Episcopiei Rîmnicului nr. 1441
din 1907 către Ministerul Cultelor este
menţionată împuşcarea cîntăreţului Ion
DasQălu din Ostrovul Corbeni, jud. M e
hedinţi, acuzat de participare la răscoa
lă 124.
Din judeţul Putna, a fost arestat şi an
chetat, cîntăreţul Ioan Spiru, de la paro
hia Panciu, care «fiind inculpat în răs
coalele ţărăneşti, cînd s-a devastat Putnar
a fost depus» 125.
Menţionăm, de asemenea, pe cîntăreţul
Grigore Cercel, de la biserica
«Sfîntul
Ioan» din Vaslui, pe care-1 găsim pe lista
răsculaţilor răniţi şi internaţi în spitalul
«Drăghici», din Vaslui, în ziua de 7 mar
tie 1907 126.
Din judeţul Vîlcea, cunoaştem trei cîn
tăreţi bisericeşti care au participat la răs
coala din 1907 şi anume :
1. M. Popescu, din comuna Făureşti;
2. I. Georgescu, din Tîrgul Horezul şi
3. C. Pietraru din comuna Pietrarii de
Sus. A cesta din urmă era absolvent a pa
tru clase de seminar teologic de gradul
I şi a fost arestat pentru vina că împreună
cu preotul Gh. Nicoîaescu şi paracliserul
C. D. Dincâ din aceeaşi comună înfiin
ţaseră Societatea «Reuniunea Ţărănească»r
pentru într-ajutorarea ţăranilor. Avînd au
zul slab şi neînţelegînd bine întrebările
anchetatorilor, a răspuns afirmativ la orice
întrebare. Anchetatorii, interpretînd că a

117. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. II, p. 110.
118. Ibidem, t. II, p. 72—73 ; Pr. Conf. Al. Ciurea, art. cit., p. 696.
119. Arhiva de Stat Rîmnicu-Vilcea, fondul Prefecturii Vîlcea, dos. 25/1907, f. 152 ; Marea răscoală
ţăranilor din 1907, p. 666.
120. Raportul cultural, nr. 8176/1976 către Cancelaria Sf. Sinod. Protoieria Botoşani, p. 3.
122. Ibidem, p. 274—275.
121. Pr. Grigore Popescu, Al. Botez şi C. Rădulescu, art. cit., p. 268.
123. Ibidem, p. 274, nota 261 ; Pr. Grădişteanu, art. cit., p. 800 ; Pr. Al. Ciurea, art. cit., p. 702.
124. Pr. Grigore Popescu, Al. Botez şi C. Rădulescu, art. cit., p. 274.
125. P. Gîrboviceanu, art. cit., p. 792.
126. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente, t. I, p. 307.
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Dintre preoţi, trei din judeţul M ehe
dinţi au fost împuşcaţi m işeleşte şi anu
me : Pr. Nicolae Crăineanu din comuna
G vardeniţa; Pr. Alexandru Popescu, din
com. Corcova şi Pr. Ioan Podeanu, din?
com. Podu-Grosului.

recunoscut toate acuzaţiile, drept pedeap
să, l-au bătut c r u n t127.
După datele extrase, pînă acum din ar
hivele Ministerelor de Interne, de Culte
şi Instrucţiunii Publice şi de Justiţie, pre
cum şi din diferite alte arhive, constatăm
că au participat la răscoala din 1907, ală
turi de ţărani, 100 preoţi, 20 din M o ld o va
şi 80 din Muntenia şi Oltenia, 2 monahi,
un elev seminarist şi numeroşi cîntăreţi
bisericeşti, dintre care numai 15 sînt cu
noscuţi. Fără îndoială, numărul preoţilor
şi cîntăreţilor bisericeşti participanţi la
răscoală a fost mai mare.

Dintre cîntăreţii împuş*caţi, cunoaştem
trei şi anume : Constantin Ionescu, din co
muna Rudari, jud. Dolj ; Stoian Popescu r
în vîrstă de 70 de ani, din comuna Salcea, judeţul Mehedinţi şi* Ioan Dascălu din
comuna Ostrovul Corbeni, jud. Mehedinţi.

*
Mulţi alţi preoţi şi cîntăreţi bisericeşti vor fi avut aceeaşi soartă, intrînd în
rindurile celor 11.000 de ţărani martiri ai poporului nostru. Iar dacă noi n-am reuşit
să-i cunoştem pe toţi, sîntem siguri că ochii îndureraţi de părinţi şi de mame, de
fii şi de fiice, de fraţi şi surori, din satele sărace, arse de văpaia represiunii şi răz
bunării neomenoase şi nemiloase a burghezo-moşierimii speriate că pierde bogăţiile,,
privilegiile şi desfătările acestei lumi, vor fi vărsat lacrimi fierbinţi peste ţărîna
mormintelor lor şi mîini curate vor fi aprins vreun capăt de luminare la căpătîiul
‘rupurilor lor trudite.
Din documentele vremii se constată că ţăranii, sfătuiţi cum am văzut, în unele
cazuri, chiar de preoţi, nu s-au răsculat fără motive îndreptăţite şi întemeiate. Răs
coalele ţărăneşti de la sfîrşitul secolului al X lX -lea au început cu puternica răscoală,
ţărănească din 1888, apoi ele au continuat în diferite părţi, ale Ţării Româneşti şi M ol
dovei, în anii 1889— 1892, 1893— 1894, 1895— 1896, 1899— 1900 şi au atins culmea în
februarie-martie 1907, cînd ţăranilor le ajunsese cuţitul la os. Toate răscoalele, şi
îndeosebi cea din '1907, au avut ca motiv lipsa de pămînt a ţăranilor, neom e
nia şi arbitrariul învoielilor agricole cu moşierii şi arendaşii, impozitele excesive»
abuzurile administraţiilor locale, îndeosebi ale fiscului, legile defavorabile ţărănimii
votate de un parlament alcătuit numai din reprezentanţii claselor avute. Astfel, ţăra
nii erau lipsiţi de pămîntul care să le asigure traiul lor şi al numeroşilor lor
c o p ii; copiilor de ţărani le erau închise căile spre şcoli şi instituţii de învăţămînt,
căci moşierii şi arendaşii nu vedeau cu ochi buni ridicarea fiilor de ţărani, întrucît
pierdeau pe viitorii robi care să le muncească pămînturile aproape pe gratis ; pen
tru munca lor istovitoare, ţăranilor li se plăteau cele mai derizorii preţuri pe ziua:
de lu c r u ; erau supuşi la taxe arbitrare şi la tot felul de abuzuri şi nu găseau
dreptate, întrucît autorităţile lo c a le '^şi judecătorii rurali erau instrumente docile în
mîna moşierilor şi arendaşilor; în plus, din pricina lipsei de medici, medicamente şi
spitale, ţăranii şi copiii lor erau lipsiţi de asistenţă medico-sanitară. România avea
t
cea mai ridicată mortalitate infantilă la mia de locuitori dintre ţările Europei. Ţăranii
români erau roşi de pelagră, de friguri, de boli venerice, slăbiţi, ei şi copiii lor, de
subalimentare, sub privirile nepăsătoare ale claselor conducătoare.
în marea răscoală din 1907, s-au ciocnii: interesele maselor sărăcite de ţărani,
cu îndărătnicia şi egoismul feroce al claselor conducătoare înstărite, care, printr-o
%

127.
Ibidem, t. I, p. 870—871 ; 896 ; Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 262—263 ; P. Gîrbo
viceanu, art. cit., p. 800 ; Pr. Grigore Popescu, Al. Botez şi C. Rădulescu, art. cit., p. 268.
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politică neumană, prin opresiune şi represiune, au căutat să păstreze cu orice preţ
^privilegiile şi avantajele dobîndite prin înşelăciune, jaf şi silnicie de-a lungul tim pului128.
Starea de nemulţumire, de suferinţă şi de revoltă din sufletul ţăranilor năpăs
tuiţi şi asupriţi se reflectă şi în sufletul copiilor lor, dintre care unii se aflau elevi
în şcolile normale şi în Seminarii.
Profesorul de istorie C. Banu, de la Seminarul «Nifon Mitropolitul» din Bucu
reşti, fondat în 1872, a dorit să cunoască mai sincer ce gîndesc viitori preoţi despre
răscoalele ţărăneşti din 1907, pentru a şti «ce idei şi simţăminte vor purta cu dînşii...
cînd vor deveni conducătorii sufleteşti ai mulţimii» i29. De aceea, căutînd să obţină
«o mărturisire absolut sinceră, lipsită de teamă şi de orice reticenţe» 130 a cerut celor
59 de elevi din clasele V, VI şi VII, cei mai mulţi fii de ţărani şi cîţiva de preoţi,
•să aştearnă pe hîrtie, în martie 1907, gîndurile lor faţă de mişcările ţărăneşti. Rezul
tatul anchetei a fost publicat în întregime, sau numai comentat în mai multe ziare
-şi reviste şi a provocat discuţii, polemici şi nemulţumiri faţă de cele scrise de elevi.
Toţi elevii au condamnat neomenia şi asuprirea moşierilor şi a arendaşilor.
«Ţara noastră, scrie unul din elevi, trece în ochii lumii, drept o ţară civilizată,
dar, «progresul» nostru este o spoială, numai o mască, ce înşeală privirea, sub care
se ascunde ignoranţa, suferinţa şi mizeria poporului obidit» lsl.
Un alt elev scrie : «<In această ţară trăiesc două clase sociale : a boierilor şi a
poporului. Cei dintîi, boierii, ciocoii, cioclovinele sau coconaşii de la oraş au toate
drepturile, toate bucuriile şi nici o sa r c in ă ; poporul are toate sarcinile şi nici un
drept. Boierii trăiesc fără nici o grijă în lux' şi în desfătări, pe cînd ţăranii duc
amarul unei vieţi istovitoare şi de mizerie cumplită» l32.
De asemenea, un altul scrie : «Ţăranul e nevoit să verse sudori pa lanul boie
resc, să-i scoată boierului grîu şi porumb, ca aurul, să i-1 pună şi-n pătul, pentru ca
boierul să-şi facă bogăţii enorme, să aibă parale de petreceri luxoase, cai şi trăsură
de lux, trăsuri fără cai (maşini), care sperie lumea şi fac praf pe
unde trec...». în
schimb, cu ce s-a ales ţăranul ? «L-a încărcat la socoteală cu pogoane de seceră, l-a
înjurat, l-a prostit, l-a bătut» 13S.
Iată ce scrie un a l t u l : «Aş vrea să văd pe toţi boierii la secerişul grîului, în
arşiţa soarelui, cu şecera în mînă, încovoiaţi şi să mănînce mămăligă mucedă cu
borş, şi atunci să-i vedem cum le vine !» 134.
Un altul scrie : «Nu ştiu la cîte case s-ar găsi o vacă cu l a p t e ; mulţi copii nu
ştiu ce e laptele, decit acela care l-au supt de la mama lor» la5.
Un alt elev scrie : «Proprietatea mare nu poate fi respectată ; ea înseamnă h o
ţie şi a s p r ir e . Nu e păcat că au distrus averile arendaşilor, căci acelea sînt luate
128. Studiul colectiv, Contribuţia clerului român la luptele poporului român pentru libertate naţio
nală şi unitate, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXXVI (1968), nr. 11-12, p. 1324-1325 ; A. Oţetea.
Io n Popescu-Puturi şi colaboratorii, Istoria poporului român, Bucureşti, 1970, p. 296—298.
129. C. Banu, O anchetă într-un Seminar (I-ul articol), în «Revista Generală a învăţămîntului» II
<1907), nr. 10 (1 mai), p. 673—683, 674 şi al II-lea articol, cu acelaşi titlu, Ibidem, xIII (1907), nr. 1,
1 iunie, 30—35 ; Pr. Conf. Al. Ciurea, art. cit., p. 702 şi Atitudinea elevilor seminarişti faţă de răscoala
d in 1907, în «Studii Teologice» V (1953), nr. 9—10, p. 702—705 şi mai dezvoltat în «Biserica Ortodoxă
Română», LXXV (1957), nr. 3—4, p. 275—296 ; Ancheta a fost reprodusă în ziarul naţional liberal «Voinţa
Naţională», nr. 6633 din 6/19 iulie 1907, p. 1 - 2 ; 6 6 - 34 din 7/20 iulie, p. 1 ;6635
din 8/20 iulie 1907,
p. 1 ; 6636 din 10/23 iulie 1907, p. 1 ; 6637 din 11/24 iulie 1907, p. 1.
Sub titlul O anchetă la Seminarul Nifon, rev. «Biserica Ortodoxă Română», XXXI (1907), .p. 181—185,
■dă o notiţă de apărare. Vezi alte reviste şi ziare, la Pr. Conf. Al. Ciurea, art. cit., p. 276, nota 7.
130. Revista Generală a Invăţămîntului, II (1907), nr. 10, 1 mai, p. 674.
131. Ibidem, p. 675.
132. Ibidem, p. 676.
133. Ibidem, p. 678.
134. Ibidem , p. 679.
135. Ibidem.
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din spinarea ţăranilor, sînt ale ţăranilor cu drept cuvînt»... iar registrele trebuiau
arse, «căci în ele era scrisă toată robia ţăranului» 136. Sînt şi alte multe păreri inte
resante exprimate de elevi, în afară de acestea. Profesorul de istorie C. Banu face
o afirmaţie vrednică de reţinut, care atunci a provocat mînia şi enervarea guver
nanţilor, cînd s c r i e : «Ceea ce gîndesc elevii Seminarului «Nifon» îndrăznesc să
afirm că gîndesc şi elevii altor şcoli, căci, din nefericire, în domeniul educaţiunii
naţionale, influenţa şcoalei, în genere, este neînsemnată, iar aceea a mediului social
este precumpănitoare» 137.
Istoricul Nicolae Iorga care a dat o atenţie deosebită ţărănimii în «Neamul*Ro
mânesc» şi a scris faimosul şi impresionantul său articol despre ţăranii împuşcaţi în
1907, sub titlul Dumnezeu să-i i e r t e 138, pe care l-am amintit mai înainte, nu a lăsat
neobservată ancheta elevilor de la Seminarul Nifon. îndată după tipărirea primei ei
părţi în «Revista Generală a îrivăţămîntului», face în «Neamul R om ânesc » o scurtă
notiţă cu următorul cuprins : «Foarte interesantă cercetarea părerilor pe care le au
seminariştii de la «Nifon» din Bucureşti, despre răscoalele ţărăneşti. Nu se află cineva
să împuşte pe aceşti viitori preoţi ai «instigaţiei». Fac apel la inimile bune dintre
proprietari şi arendaşi» 139.
S-a găsit totuşi între proprietari unul care să-l acuze pe N. Iorga de «instiga
tor», cerînd chiar împuşcarea lui 14°.
O cercetare asemănătoare celei întreprinse la Seminarul «Nifon Mitropolitul»
din Bucureşti, a făcut apoi profesorul de istorie Constantin V. Praja, din Partidul
Conservator, după 28 aprilie 1907, la Seminarul teologic «Veniamin Costache» din
Iaşi. Cei 75 de elevi din ultimele trei clase ale Seminarului «Veniamin Costache» au
dat răspunsuri-destul de interesante la cele 5 întrebări care li s-au pus.
Alegem dintre aceste răspunsuri următoarele :
«Lipseşte pămînt de hrană, au scris 22 de elevi. Proprietarii au arat pînă şi cele
mai răle ponoară, încît n-avem imaş ; munca e rău plătită şi speculată».
«A răbdat bietul ţăran cît a putut, au scris 10 e l e v i ; nime nu, 1-a'nţeles, nime
tiu I*a ajutat, toţi l-au jefuit». Răscoala are partea ei rea — «S-au comis cruzimi ne
auzite şi nepomenite pe pămîntul nostru» j are însă şi partea ei bună : a atras asu
pra ţăranilor luarea aminte a tuturor mai marilor noştri».
Un elev scrie : «Că mişcarea ţărănească a avut partea ei de dreptate, nici nu
încape îndoială. Ţărănimea e baza, viaţa şi puterea Statului nostru şi ea a fost uita
tă, lăsată în voia întîmplării, fără nici o îndrum are; încît copleşită de viţii şi sără
cie, necazuri şi împovărări, era gata de pieire. Mişcarea a atras privirile spre ea.
E un bine ; «rău însă că prea brutală a f o s t ; prea mult £înge şi prea multe bogăţii
s-au prăpădit».
Un alt elev scrie : «Se caută instigatori», afară de acolo unde ar trebui c ă u ta ţi ;
între asupritorii p op oru lu i; şi prin aceştia înţeleg pe mulţi din proprietari, pe aren
daşi, pe primar» 141.
136. Ibidem , p. 681.
137. Ibidem, p. 674-675.
138. «Neamul Românesc» I (1907), nr. 87, din 8 martie, p. 531—532.
139. «Neamul Românesc», II (1907), nr. 2, din 10 mai, p. 27 ; Pr. Conf. Al. I. Ciurea, art. cit.,
în «Biserica Ortodoxă Română», LXXV (1957), nr. 3—4, p. 290.
140. George Pavloff, Răscoalele ţărăneşti. Boala şi leacul, Iaşi 1907, p. 107.
141. C. V. Praja, In chestia răscoalelor. O anchetă la Seminarul «Veniamin» din Iaşi, în «Cultura
Română», Pedagogie, filozofie, ştiinţe, litere, IV (1907), nr. 7, p. 298—301.
Ancheta a fost publicată şi în unele ziare conservatoare ca : «Evenimentul», Iaşi, 1907, nr. 112 şi
113 din 29 iunie şi 1 iulie ; «Acţiunea Conservatoare», II (1907), nr. 340 —347 din 7—15 iulie ; Pr. Conf.
Al. I. Ciurea, art. cit., p. 290—293.
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Indignat de cele ce au scris elevii seminarişti din Iaşi şi mai ales cei din Bucureşti,,
prof^ C. V. P r a j a , fost director şi inspector general 'al învăţămîntului în timpul Guvernu
lui conservator, înlăturat de la putere la 12/25 martie 1907, la începutul primelor
izbucniri ale răscoalei conchide : «Cu asemenea teorii şi cu asemenea oameni, şcoala
noastră nu se poate lăuda. Şi mărturisesc că am rămas surprins şi profund afectat
de rezultatul dat la iveală de colegul din Bucureşti. în «Seminarul Nifon» este o Sodomă ; acolo se fermentează viitorii agitatori. Se anunţă de acolo ruina întregului
cdificiu social şi poate chiar a neamului» 142.

Iată ce gîndea despre fiii ţăranilor, viitorii preoţi, cercurile intelec
tuale reacţionare şi retrograde, recrutate din mediul boierimii decadente
şi parazitare şi ale funcţionarilor abuzivi şi bugetivori ai aparatului de
Stat, instrum ente ale moşierilor şi arendaşilor. Ei vedeau cum li se
clatină pămîntul de sub picioare şi i-a cuprins spaima că vor pierde în
curînd privilegiile de care se bucurau, avantajele în care huzureau şi
plăcerile în care se desfătau. Şi într-adevăr, în mai puţin de o ju m ă
tate de secol, le-a pierdut, căci pe baza legii publicate la 24 martie 1945,
de noul regim politic de democraţie populară, instaurat după 23 august
1944, au fost expropriate proprietăţile moşiereşti ce depăşeau 50 de ha,
precum şi ale celor care în ultimii şapte ani, nu şi-au exploatat direct
terenurile, cu excepţia loturilor pînă la 10 ha 143.
M area răscoală a ţăranilor din martie-aprilie 1907, la care au p a r
ticipat şi un număr im portant de preoţi şi cîntăreţi bisericeşti, a fost
înăbuşită în sînge, dar ideile revoluţionare care au animat pe ţăranii
răsculaţi, nu s-au stins, căci ele au întărit lupta lor neîncetată spre a o b 
ţine dezrobirea socială, eliberîndu-se de asuprirea nedreaptă a m oşie
rilor şi de tirania şi egoismul arendaşilor şi exploatatorilor de orice fel.
Cum am văzut, cunoscînd cauzele temeinice care au generat şi p ro 
vocat răscoalele ţărăneşti din prim ăvara anului 1907, — nemulţumirea,
suferinţa, jaful, arbitrariul, nedreptatea, dispreţul, umilinţele şi mizeria
care copleşeau pe ţăranii înrobiţi de moşieri şi arendaşi — , cunoscînd
pe deasupra abuzurile şi atitudinea nedreaptă a autorităţilor Statului
burghezo-moşieresc de atunci faţă de ţărani, clericii Bisericii noastre
nu s-au rupt de popor, iar în ceasurile grele ale marii răscoale d in
1907, au stat alături de ţărani, unii dintre ei împărtăşind soarta c.elor
11.000 de ţărani, care au m ărit prin jertfa vieţii lor numărul celor care
de-a lungul secolelor au luptat pentru eliberarea socială şi o viaţă mai
bună şi demnă.
La împlinirea a 70 de ani de la m area răscoală a ţăranilor din 1907,.
întregul nostru popor îşi exprimă recunoştinţa sa pentru jertfa lor»
căci datorită ei, noi ne bucurăm de o viaţă liberă, demnă şi fericită.
Pr. Prof. Ioan RĂMUREANU

142. C. V. Praja, art. cit., p. 305.
143. A. Oţetea, Ion Popescu-Puţuri şi colaboratorii, op. cit., p. 412.
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C ette annee, on com m em ore les e v e n e m e n ts douloureux d'il y a 70 ans depuis
que les paysan s de la M oldavie, de la Muntenie et de l'Oltenie se sont so u le v e s
contre Vexploitalion inhumaine et cruelle des grands proprietaires ionciers et de
leurs Instruments, les îermiers spoliateurs, aiin d'arriver ă la liberation sociale et
politique, en creant pour eux et leurs descendants une v i e digne et meilleure.
Sans doute, au X /X -e siecle, le probleme le plus brulant en Roumanie etait le
probleme agraire. Depuis la reforme agraire realisee le 14/28 aoăt 1864 par le prince
Cuza (1859 — 1866), on n'a plus iait aucune autre reiorme pour ameliorer la grande
pau vrete des paysans. •
Les re v o lte s contre Vexploitation des b o ya rd s et des spoliateurs intermediaires
ont com m ence ă la fin du X /X -e siecle, d'abord par le sou levem en t de 1888, puis par
Ies r e v o lte s qui ont continue dans les differentes contrees du pays entre 1889— 1892,
1893— 1894, 1895— 1896, 1899— 1900 ; des soul&vements ont p nouveau eclate aux mois
de mars-ievrier 1907.
Les r e v o lte s des paysans et tout patriculierement le grand so u levem en t du
printemps de 1'annee 1907 ont ete p r o v o q u e e s par la misere et Yextreme p a u vrete des
paysans depou rvus de leurs terres agricoles et surtout par la dure exploitation des
masses d e s paysans par la classe des grands proprietaires et par leurs instruments
avides d e richesse et trompeurs, les fermiers spoliateurs, et aussi par Vexploitation
des ionctionnaires abusils de l'Etat, qui spoliaient alors la population rurale, representant la majeure pârtie du peuple roumain.
De plus, en raison de l'absenteisme d e s grands proprietaires, les terres sont
abandonnees ă des speculateurs sou ven t etrangers, ou ă de petits m etayers, ă des
conditions tres dures, ainsi que pour s'acquitter de leurs d e tte s les p a ysa n s ont ete
souvent contraints d'appeler aux plus vils d e s usuriers.
La v io le n te re v o lte des paysans a ete n o y e e dans le sang par la repression
la plus feroce de l'armee au service des exploiteurs et le probleme de la p a y s a n nerie ne fut alors aucunement resous. Mais le sacrifice des 11.000 paysans ne
fut pas sans suites, car les m econten tem ents ont continuellement renforce la lutte
des paysans pour leurs droits et libertes, pour leur liberation sociale de l ’inique
oppression des boyards, des fermiers spoliateurs et de tous les exploiteurs.
Pendant la grande crise de la r e v o lte de 1907, les clercs de VEglise O rth odoxe
Roumaine, surtout les pretres des villages, se sont ranges du cote des paysans, en
les conseillant, en les encourageant et en declarant juste leur cause . Quelques-uns
parmi eux, plus d'une centaine, ont pris directem ent part aux r e v o lte s d e s paysans
et trois d'entre eux, habitant dans le departem en t de Mehedinţi, nom m em ent
Nicolae Crăineanu de Gvardeniţa, Alexandru Popescu de Corcova et Ioan Podeanu
de Podu Grosului ont e te lâchement fusilles par l'armee. A la r e v o lte des paysans
de 1907, a aussi participe un grand nombre d e chantres d'eglise et quelques-uns parmi
eux ont e te egalem ent fusilles par l'armee.
Par le sacrifice suprem e de leur vie, les 11.000 paysans et aussi les pretres qui
sont tom bes v ic tim e s de la v e n g e a n c e et d e la repression de la classe explo iteu se
se sont joints au grand nombre de ceux qui, au cours l'histoire m o u v e m e n te e du
peuple roumain, ont lutte pour la liberte, pour la liberation sociale et politique, pour
l'independance de la Roumanie, pour une v ie digne et meilleure.
A l ’occasion du 70-eme anniversaire du grand sou levem en t p aysan de 1907,
le peuple roumain tout entier e x p r im e son entiere reconnaissance ă tous ceux qui
on lutte alors pour ameliorer les dures conditions de leur existence et sont tom bes
victim es de la v e n g e a n c e et de la repression de la classe exploiteuse des boyards et
d e ’ leurs instruments spoliateurs.

ECOUL RĂSCOALEI DIN 1907 ÎN BANAT

Condiţiile de viaţă insuportabile ale ţărănimii române din trecut
au împins atît de departe mizeria, foamea şi lipsurile încît, în februar
rie 1907 a ţîşnit scînteia răscoalei iar focul a cuprins ca o vijelie
întreaga ţară. Ridicarea la luptă a aproape întregii populaţii ţărăneşti
pentru pămînt şi cucerirea drepturilor elementare, a clătinat mai p u te r
nic ca oricînd pînă atunci vechea orînduire. în faţa primejdiei, oligar
hia a recurs la măsuri represive crunte şi, înecînd răscoala în sînge, a
transform at într-o tragedie înfiorătoare unul din cele mai măreţe capi
tole ale luptei poporului pentru libertate, împotriva exploatatorilor.
Prin slujitorii şi credincioşi ei, Biserica O rtodoxă Română s-a
alăturat ţărănimii obidite sprijinind acţiunile ei revendicative. Criti
cată de oficialităţi şi de protipendada acelor vremi pentru părtăşia ei
la evenim entele de acum 70 de ani în urmă, din corul nem ulţum i
ţilor nelipsind nici glasul arhiepiscopului romano-catoJic Raymund
Netzham m er aflat atunci la B u c u re şti1, ea şi-a dovedit încă o dată
strînsa legătură cu poporul şi cu destinul său. Numeroşi au fost preoţii
care au susţinut cauza răsculaţilor fiind apoi anchetaţi, condamnaţi
sau ucişi, destui asasinaţi fără judecată şi act de o s în d ă 2, alături de
cele 11.000 victime din rîndurile ţărănimii.
Opinia internaţională s-a cutrem urat la vestea celor întîmplate
în România. Ecoul cel mai puternic l-au trezit însă printre românii
aflaţi sub stăpînire străină, inclusiv cei din Banat. Solidaritatea rom â
nilor bănăţeni cu fraţii lor din ţară se întemeia atît pe considerentul
apartenenţei la acelaşi popor, cît şi pe faptul că trebuiau să suporte
aceleaşi nedreptăţi din p a r t e a , exploatatorilor şi împilatorilor. Semni
ficativ pentru sentimentele pe care le nutreau este editorialul N oi
vrem pămînt al publicaţiei «Poporul român» (an. VII, nr. 12 din 18/21
martie 1907, p. 1) care a apărut la Budapesta şi apoi la A rad sub con
ducerea lui Dimitrie Birăuţiu, ajutat de un colectiv format, între alţii,
şi de numeroşi bănăţeni. «Cuvintele N oi vrem pămînt» răsună prin
văile şi cîmpiile frumoase ale ţării româneşti, se spune aici. Cincizeci
1. Prof. Teodor M. Popescu, O discuţie in jurul atitudinii Bisericii Ortodoxe Române faţă de
Răscoala din 1907, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXV (1957), nr. 3—4, p. 296 —309.
2. Pr. Prof. Al. I. Ciurea, Preoţii ortodocşi români în revoluţiile ţărănimii cu specială privire asupra
Răscoalei din 1907, în «Studii teologice», V (1953), nr. 9 -1 0 , p. 677-706 ; Idem, Atitudinea elevilor sem i
narişti faţă de Răscoala din 1907, în «Biserica Ortodoxă Română», nr. 3—4/1957, p. 275—296 ; Pr. Iustin
Gaşpar, Răscoala de la Flămînzi, în «Mitropolia Moldovei şi Sucevei», XXXIII (1957), nr. 3—4, p. 206—216 ;
Pr. Grigore N. Popescu, Al. A. Botez şi C. Rădulescu, Preoţimea ortodoxă şi Răscoala din 1907, în «Bise
rica Ortodoxă Română», nr. 3-4/1957, p. 243-275 ; ***, Comemorarea răscoalelor din 1907. Preoţimea
ortodoxă şi lupta ţărănimii, în «Glasul Bisericii», XVI (1957), nr. 3, p. 154-158 ; ***, Anul 1907, în «Mitro
polia Olteniei», IX (1957), nr. 3 - 4 , p. 131-136.
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de mii de ţărani, fraţi de-ai noştri, s-au răsculat. I-a cuprins duhul lui
Horia şi Cloşca. N -au mai putut suferi duhul sărăciei şi al mizeriei. *
Nu mai voiesc să se lase despoiaţi... Pămînt ne daţi, căci noi îl m un
cim, noi îl îngrijim, iar voi stăpîni v-aţi făcut peste el, fără nici o
trudă şi osteneală ! Pămînt ne daţi, căci voim să trăim în ţa ra noastră.
Aşa cuvîntau ţăranii. Dar cuvintele lor au răsunat de zeci de ani în
pustiu. «Şi cînd au văzut că în zadar cer, în zadar aşteaptă, au luat ei.
Mai bine morţi de m oarte silnică decît de foame, au zis ţăranii şi
cuvîntul trup s-a îăcut. S-au ridicat sate întregi," rînd pe rînd, s-au
înarmat cu securi, topoare, coase, ciomege şi au pornit sat de sat,
oraş de oraş şi au scos pe arendaşi... în nădejdea că pămîntul le va
rămînea lor şi vor scăpa de n.ecazuri şi sărăcie.
«Şi bieţii ţărani din mizerie au alergat orbiş în faţa ţevii puştei,
în ascuţişul săbiei, la m oarte sigură. Şi astăzi sute de ei au căzut
morţi pe cîmpul de luptă. Alte sute vor muri încă şi păm înt tot nu vor
avea. Pentru că e al nostru, al tuturora, aerul, dar nu e al nostru al
tuturora, pămîntul. Pămîntul e al acelora care s-au ştiut face stăpîni
peste el, fără muncă şi fără osteneală. Şi acest adevăr nu se poate
aplica nici unde mai potrivit ca în România...».
«Starea tristă a ţăranilor din România nu e peană care să o poată
descrie... Poporul despoiat cu desăvârşire de puţinul pămînt rămas din
timpurile iobăgiei a ajuns sclavul boierilor fără suflet şi al arendaşilor
care îi storc şi m ăduva din oase».
«Şi cînd citim vestea despre cauzele răscoalelor ţărăneşti din
România, ne punem fără voie întrebarea : oare soarta ţăranului nostru
de aici e mai bună decît a aceluia de peste munţi ? Răspunsul e uşor
de dat. Ţăranul din Ungaria e asuprit nu numai economiceşte ci şi
politiceşte. N -are nici pîine, nici drepturi... Cînd se va convinge că
rugămintea lui sună în pustiu, ca a fraţilor din România, va striga şi
el aşa că -1 vor auzi şi aceia care nu v reau să-l audă : Şi noi vrem
p ă m în t!» 3.
A sem enea cuvinte, şi n-au fost singurele, e aproape greu să-ţi
închipui cum au putut fi publicate sub stăpînirea străină de atunci
gata să intervină oricînd cu forţa spre «a m enţine ordinea». Ele sînt
însă expresia unei mişcări imposibil d e ,s tă v ilit ce a cuprins masele
ţărăneşti din Banat şi Transilavina, mişcare .tinzînd pe de-o parte la
înfăptuirea unirii tuturor românilor, pe de altă parte la obţinerea de
mai multe drepturi şi libertăţi.
Asupriţi şi exploataţi, agricultorii bănăţeni au început să se mişte
încă din 1905, fapt ce a trezit îngrijorarea neputincioasă a prefectului
judeţului Timiş care a înaintat un raport confidenţial ministrului de
interne din Budapesta atrăgînd atenţia asupra agitaţiei ţăranilor din

3.
Acecaşi publicaţie a revenit în mai m ulte rînduri tipărind articole despre răscoala ţăranilor, iar
ki «Călindarul» pe anul 1908 a apărut un m aterial semnat cu iniţialele «C.A.» sub titlul «Răscoala ţărăsească». Pe deasupra în tipografia «Poporul român» s-a imprimat tot atunci broşura «Răscoale ţărăneşti».
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jurul T im işo a re i4. Tot atunci, mai exact în ianuarie 1906, s-a ţinut la
Budapesta congresul de constituire a «Uniunii M uncitorilor Agrari»
la care a u i luat parte numeroşi delegaţi din Banat, ca spre pildă cei din
L u g o j5. Acest evenim ent încununa la drept vorbind puternice te n 
dinţe revendicative ce se vor concretiza mai apoi în cunoscutele «greve
de seceriş» care au cuprins practic întreaga zonă agricolă a Bana
tului. Un raport al poliţiei semnala că în plasa Recaş, bunăoară, «începînd de la seceratul cerealelor pînă la treierat, abia dacă s-a găsit
vreo moşie sau vreun antreprenor ai căror muncitori să nu fi intrat
în grevă. Pretutindeni scopul lor era în legătură cu ridicarea simbriei,
iar patronii neputînd face rost de alţi muncitori erau nevoiţi să le-o
acorde» 6. Alte documente vorbesc despre 1430 muncitori agrari care
au declarat grevă în plasa centrală a judeţului Timiş, 660 în plasa
Banloc e t c . 7.
Este clar că ţăranii români din ţară şi la fel cei aflaţi sub stăpînire
străină, au ajuns la capătul răbdării. Cînd revoltele au izbucnit în p ri
m ăvara lui 1907, ecoul lor a străbătut repede şi .în Banat potenţînd o
serie de acţiuni revendicative. In ciuda eforturilor depuse de autorităţi
şi presă spre a denatura caracterul răscoalelor ţărăneşti din România
şi în pofida măsurilor luate spre a nu lăsa să se extindă tulburările şi
d in co lo 'd e munţi, bănăţenii şi transilvănenii vor lua atitudine tot mai
hotărîtă în sprijinul fraţilor lor şi pentru a-şi îm bunătăţi ;propria soartă.
Astfel, în martie 1907, un raport al căpitanului posturilor grănice
reşti din O rşova adresat Ministerului maghiar de Interne expunea
am ănunţit mersul şi întinderea răscoalei din părţile Olteniei şi p ro 
punea întărirea garnizoanelor din anumite puncte «periclitate» de la
graniţa politică cu România. Se cerea în acelaşi timp ca «... în jurul
graniţei române pe o adîncime de 40 km. să fie bine întărite posturile
jandarmereşti». Acelaşi com andant al posturilor de grăniceri din O r
şova raporta Ministerului de Interne că în 26 martie 1907 a trimis la
Turnu-Severin pe un comisar de poliţie, care cunoştea bine limba r o 
mână, pentru a lua legătura cu prefectul din Turnu-Severin şi a
culege informaţii am ănunţite despre răscoală. Acesta s-a întors cu
informaţii pe care comandantul le-a comunicat ministerului. Sînt sem 
nificative cuvintele prin care acest com andant îşi încheia raportul
către ministru : «Toate semnele arată că arde casa vecinului... ţă r ă 
nimea din întreaga Românie se răzbună, ici colo cu răbufniri mai
mari. Populaţia din judeţele vecine de lîngă graniţă, din Caraş-Severin..., fiind de asem enea română, este gata la furturi, aprinderi şi răs4. Arhiva M.I.U. doc. nr. 39/51 din 1906, ap. I. Cicală şi A. Egyed, Ecoul răscolaei ţărăneşti din
1907 din România în Transilvania, în «Studii şi cercetări de istorie», publicaţie a Filialei Cluj a Academiei
R.P.R., an. VII, nr. 1—4, ianuarie—decembrie 1956, p. 152.
5. Ziarul «Temesvarer Volksblatt», nr. 201 din 7 septembrie 1906, ap. I. Cicală şi A. Egyed,
art. cit., p. 153.
6. Victor Chercsteşiu şi alţii, Din istoria Transilvaniei, voi. II, ed. 2-a, Bucureşti, 1963, p. 368.
7. A magyarorszâgi szocialisztikus m unkâsm ozgalm ak az 1906 âvben, Budapesta, 1907, p. 920 şi 921,
ap. I. Cicală şi A. Egyed, art. cit., p. 154.
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coaie împotriva domeniilor... astfel că este întem eiată îngrijorarea c ă '
flacăra poate să se extindă şi aici» 8.
Prin faptul că se afla la graniţa ce despărţea Banatul, înglobat
atunci în imperiul austro-ungar, de ţara mamă, O rşova a devenit un
punct nevralgic, autorităţile străine tem îndu-se că răsculaţii români
ar putea să vină şi să incite localnicii la răzvrătire. Drept urm are au
fost trimise întăriri cu indicaţia de a nu îngădui nici o trecere a fron
tierei 9.
îngrijorările guvernanţilor austro-ungari nu erau lipsite de temei,
încurajaţi de evenim entele din România, ţăranii bănăţeni devin din
ce în ce mai îndrăzneţi, reîncepînd grevele secerişului şi alte acţiuni
protestatare împotriva condiţiilor mizere de muncă şi s a la r iz a r e 10.
Concomitent se organizează întruniri în care erau evocate ev en i
mentele din România şi prigoana dezlănţuită împotriva ţăranilor (ex.
mitingurile din aprilie 1907 ţinute la Timişoara şi Lugoj, precum şi
cel din 16 august 1907 ţin u t'la Budapesta) n , iar presa — deşi în g en e
ral aservită intereselor de clasă a stăpînitorilor — transmite ştiri p ri
vind răscoala ţăranilor români şi cauzele care au provocat-o. Aşa, de
exemplu, ziarul timişorean «Bogschaner Zeitung» în numărul din 30
martie 1907 arată că «flacăra unei crîncene lupte de clasă» se înalţă
în România. După ce înfăţişează unele aspecte ale răscoalei; face o
analiză a cauzelor ei, arătînd că în România iobăgia s-a desfiinţat abia
în 1864, iar ţăranii au avut de plătit sume mari de răscumpărare. îndatorîndu-se «pînă peste cap» pentru micile parcele primite, bucăţile
lor de păm înt au ajuns iarăşi în mîna moşierilor şi astfel «cei care
lucrează pămîntul, nu au pămînt» 12.
Un alt ziar «Siidungarische Reform» din 24 martie 1907, în articolul
de fond intitulat Cultura română, face o analiză a repartiţiei nedrepte
a pămîntului cultivabil din România şi arată comportarea marilor
moşieri care risipesc în străinătate cîştigurile obţinute din exploata
rea nemiloasă a ţăranilor 13.
Ziarul care a dat însă cele mai multe informaţii privind răscoala
ţăranilor români a fost «Drapelul», din Lujgoj. Aşa cum constată un
c e r c e tă to r 14, considerînd răscoala drept rezultatul «unui lung şir de
suferinţe am are izvorîte din lipsa de păm înt şi de hrană», gazeta a
manifestat deosebită simpatie faţă de r ă s c u la ţi15. Totodată a com bă
tut teoriile prin care guvernanţii urm ăreau să acrediteze ideea că ră s 
coala s-ar datora unor instigatori : «Aici nu mai e vorba de o mişcare
păcătoasă pusă la cale de nişte criminali, ci de izbucnirea elem entară
8. Arhiva M.I.U. doc. nr. 208 res./1907, ap. I. Cicală şi A. Egyed, art. cit., p. 158.
9. Cf. ziarele «Siidungarische Reform», Timişoara, din 30 m artie 1907 şi «Drapelul», Lugoj, din 17/30,
s a r t i e 1907, ap. Aurel Ţintă, Ecoul răscoalei din 1907 în presa bănăţeană, în «Studii şi articole de istorie»,
«•oi. III, 1961, p. 425.
10. I. Cicală şi A. Egyed, art. cit., p. 164, 165 şi 166.
11. Idem, art. cit., p. 166 şi 155.
12. A. Ţintă, art. cit., p. 427.
13. Ibidem.
14. Ion Cicală, 'Ziarul «Drapleul» — factor activ in mişcarea naţională a românilor bănăţeni, în
-•Banatica», voi. I, Reşiţa, 1971, p. 407.
15. Drapelul, an. VII (1907), nr. 30, din 13/26 m artie 1907, p. 2.
1
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a unei nemulţumiri adînci care roade sufletul poporului de mult şi
care a aşteptat numai momentul potrivit pentru a se da pe fată şi a
reclama sanare radicală» 16. Fără echivoc «Drapelul» a stat m ereu ală
turi de ţărănim ea d e peste Carpaţi care era tulburată de «nemulţumiri
adînci» ce impuneau rezolvarea «radicală». Prin multele m ateriale p u 
blicate ziarul a dem onstrat înţelegerea adîncă şi justă a cauzelor so
ciale care au prilejuit evenim entele din 1907.
Referiri la răscoala din 1907 se vor face m ereu în presa b ă n ă ţe a n ă
pînă tîrziu, şi după ce vîlvătăile s-au stins. Astfel ziarul «Adevărul»,,
organul Secţiei române a Partidului Social Democrat din Ungaria, în
numărul din 17 aprilie 1909, închină un articol comemorativ ţăran ilo r
eroi răpuşi de gloanţe : «La fel cu întregul popor român, citim aici, şi
muncitorimea rom ână din Ungaria va păstra memoria martirilor picaţi
jertfă în urm a răzbunării călăilor guvernanţi români» 17.
Mai mult decît atîta însă, românii bănăţeni, impresionaţi de tra 
gedia care s-a abătut asupra fraţilor de peste munţi, au în tre p rin s
acţiuni de ajutorare a familiilor acelora care au plătit cu viaţa faptul
de a fi luptat pentru dreptate. Cînd, bunăoară, Pop de Băseşti (1835—
1919) a lansat prin intermediul «Gazetei de Duminică» un apel p e n tru
a se veni în sprijinul familiilor celor ucişi de gloanţele exploatatorilor,
ziarul lugojan «Drapelul» va publica urm ătoarea notiţă semnificativă r
«Domnul George Pop de Băseşti, prezidentul Partidului Naţional Romîn, a oferit pentru văduvele şi oţfanii ţăranilor români împuşcaţi
pe vrem ea răscoalei agrare din România suma de 1000 coroane. T oto
dată face un apel înduioşător către toţi românii să vină în aju to ru l
nenorocitelor victime ale răscoalei. A jutoarele se pot trimite la r e 
dacţia «Gazeta de Duminică» din Şimleu care le va trimite societăţii
«Crucea Roşie» din Bucureşti. Sperăm că apelul venerabilului prezi
dent al Partidului N aţional Român v a afla răsunet pretutindenea u n d e
locuiesc românii» 18.
Efectele acţiunii întreprinsă de Pop de Băseşti şi popularizată c u
atîta căldură de redacţia «Drapelului», este absolut sigur că ea n - a
rămas fără ecou, ca de altfel orice altă iniţiativă de solidarizare cu
fraţii de peste munţi.
Din cele mai sus arătate — date care ar putea şi s-ar cuveni
completate — reiese limpede că răscoala ţăranilor din 1907, ca şi
toate celelalte răscoale şi lupte ţărăneşti începînd cu Evul m ediu
pînă în 1944, nu şi-a restrîns efectele la anumite părţi ale poporului
şi teritoriului românesc, ci a constituit o cauză a întregului popor,,
demonstrînd în acelaşi timp că ţărănim ea noastră a reprezentat m e
reu o puternică forţă socială aflată de partea progresului.
*

«

*
16. Drapelul, an. VII, nr. 34 din 22 martie/4 aprilie 1907, p. 1.
17. I. Cicală şi A. Egyed, art. cit., p. 156.
18. Drapelul, an. VII, nr. 47, din 26 aprilie/9 mai 1907, p. 3.
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A niversînd împlinirea a şapte decenii de la evenim entele din
1907 rămase adînc întipărite nu numai în istorie ci mai ales în con
ştiinţe, se cuvine să evaluăm timpul scurs şi distanţa ce ne separă de
acel crîncen an. Atunci în faţa puştilor şi tunurilor forţelor de rep re
siune ţăranii răsculaţi scandau lozinca : N oi vrem p ă m î n t ; astăzi
principiul : Pămîntul aparţine celor ce-1 m uncesc e literă de Consti
tuţie şi realitate pe care ne-am obişnuit s-o socotim ceva de sine în ţe
les. Atunci ţărănim ea trăia v iaţa neom enoasă pe care o cunoaştem din
mărturiile trecutului ; astăzi ea se bucură de binefacerile civilizaţiei
şi se îm părtăşeşte substanţial, metodic şi statornic din luminile cul
turii. A tunci ţărănim ea era animal de p o v a r ă ; astăzi are cuvînt în
conducerea treburilor ţării pentru că tfăim alte vremuri, cu alte rînduieli, cu alţi o c îrm u ito ri19.
Fericiţi că trecutul cu ororile lui este definitiv îngropat, ne plecăm,
recunoscători înaintea jertfei înaintaşilor şi întocmai celor care au mîini
trem urînde de părinţi, de soţii, de fii şi fiice, de fraţi şi surori din
satele arse de văpaia focului, au aprins luminări la căpătîiul m arti
rilor şi au v ărsat lacrimi peste ţărîna mormintelor lor, tot astfel şi noi
le preamărim vrednicia şi le păstrăm amintirea.
f NICOLAE
9

Mitropolitul Banatului
I

19. *** 1907—1957, în «Mitropolia Ardealului», an. II, nr. 3—4, m artie—aprilie 1957, p. 187—188.

RĂSCOALELE ŢĂRĂNEŞTI DIN 1907 ÎN LIMITELE GEOGRAFICE
DE ATUNCI ALE EPARHIEI ROMANULUI
• '

A specte generale. — Eparhia Romanului, în decursul vremii, a
av u t configuraţiuni geografice diferite. Protopopiatele, deasemeni, au
i o s t — cînd mai multe, cînd mai. puţine — după spaţiul geografic al
Eparhiei.
In anul 1907 s-au cumulat rapoarte de la 4 protopopiate din Epar
hia Romanului şi s-a întocmit un dosar care s-a i n t i t u l a t : Dosarul Răs
coalelor săteşti 1907 1. Cele 4 protopopiate care au trimis rapoarte cu
care s-a întocmit dosarul citat au f o s t : Roman, Bacău, Tecuci şi Putna
(din judeţele de atunci : Roman, Bacău, Tecuci, Putna, Covurlui). Co
munele şi satele despre care au raportat protopopiatele, astăzi numai
sînt toate în judeţele în care erau atunci, dintr-un motiv lesne de în ţe 
les, pentru că între timp au intervenit multe modificări în împărţirea
teritorial-adm inistrativă a judeţelor şi astfel, unele comune şi sate
care au aparţinut de fostul judeţ Tecuci acum aparţin de judeţele G a
laţi, Bacău sau Vaslui, la fel cu cele din C o v u r lu i; cele care au ap a r
ţinut de fostul judeţ Putna, acum aparţin de judeţele Vrancea, Galaţi
şi Bacău ; cele ce au aparţinut de Bacău, acum aparţin de Vaslui
iar cele care au aparţinut de Roman acum aparţin de Bacău, Iaşi,
N eam ţ sau Vaslui. Deşi între timp şi nom enclatura şi componenţa co
munelor s-a schimbat, totuşi, aproape toate numirile de comune şi
sate, care sînt întîlnite în dosarul amintit, se pot identifica şi se găsesc
trecute în Codul P o ş ta l2.
«Dosarul Răscoalelor săteşti 1907», fost al Episcopiei Roman —
în prezent la A rhivele Statului Piatra N eam ţ —r este un dosar cu
am ănunte bogate în legătură cu răscoala, care, prin proporţiile ei, de
la
Flămînzi-Botoşani, s-a întins şi în celelalte judeţe, cuprinzînd întreaga arie geografică a Eparhiei Romanului, pînă la Milcov. Preoţii,
în rapoartele lor, şi apoi protopopii, în memoriile centralizatoare, au
făcut expuneri care înfăţişează problema răscoalei în tot complexul
ei etico-social al vremii. Din ele rezultă şi ce măsuri a trebuit să ia
Eparhia, pentru a răspunde somaţiilor prefecţilor de judeţe şi ordinilor
telegrafice şi circulare ale M inisterului Cultelor şi Instrucţiunii. Epis
copul Gherasim Safirin «cu chip cuvios» 3 a fost nevoit să dispună ur1. Arhivele Statului Piatra Neamţ, Fond «Sfînta Episcopie» & Eparhiei Romanului, nr. 25 în 14
m artie 1907. Litera opis R. «Dosarul Răscoalelor săteşti 1907». 1/3 inventar 2 cu 48 foi (Vom cita «Dosarul
'R ăscoalelor săteşti 1907»).
2. Codul poştal al localităţilor din R.S.R., Bucureşti, 1974.
3. Gala Galaction, Jurnal, voi. I, Bucureşti, 1973, p. 554.
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mătoarele : 1. suspendarea acuzaţilor clerici şi 2 . canonisir£a lor cu
ascultarea serviciilor divine la Episcopie ; 3. punerea sub blestem a r
hieresc şi nebinecuvîntare a celor răzvrătiţi dintre mireni cu : a. «scoatrea din împărtăşire» (adică exluderea din comuniune) ; b. neoficierea
a nici unui serviciu divin şi nici chiar al înmormîntării «rămînînd să
moară şi să fie îngropaţi ca d o b ito acele» 4 ; c. întocmirea de tabele
pe parohii de cei răzvrătiţi ; 4. Suspendarea tuturor concediilor acor
date clericilor şi chem area lor de urgenţă la posturi (suspendarea con
cediilor privea mai ales pe acei clerici care urm au cursurile Facultăţii
de teologie din B u cu reşti)5. Ulterior, M inisterul Cultelor şi Instruc
ţiunii a cerut să se facă de către Eparhie o prezentare amplă din care
să rezulte : 1. ce preoţi şi alţi servitori bisericeşti au fost implicaţi şi
s-au dovedit instigatori în «nenorocita răzvrătire ţărănească» ; 2 . ce
rol au avut preoţii «în aceste vrem uri de grea încercare pentru ţară» (i.
Cu aceste date centralizate de la Eparhii, pe ţară, M inisterul dorea să
întocmească o situaţie generală despre com portarea clerului şi deci
despre modul în care Biserica O rtodoxă a sprijinit sau nu interesele
ţărănimii răsculate.
v
Eparhia Romanului a dat dispoziţii circulare protopopiatelor, iar
protopopiatele au cercetat la faţa locului şi au întocmit rapoarte, din
tre care unele foarte amănunţite, iar altele cu sesizări care fac p rezen 
tarea cu obiectivitate şi dau răscoalei dimensiunea şi v aloarea ei
socială reală.
Mulţi primari au pus la îndemîna preoţilor parohi «lista capilor
de răscoală din comună» cu «numere de nume». Cazul preotului de la
Scheia (fostul judeţ Roman astăzi în judeţul Iaşi) citat de N. Iorga
este un caz izolat cu o interpretare injustă a unor ordine. N. Iorga
arată că preotul de la Scheia a primit înştiinţarea să pună pe listă pe
cine crede el vinovat. «Şi a stat omul, — scrie N. Iorga — s-a gîndit
toată noaptea şă găsească vinovaţii într-un sat unde nu se petrecuse
nimic şi să-şi «facă lista». Şi a venit învăţătorul, care era om cum se
c a d e / a venit proprietarul, care era un om milos, şi i-au spus «Părinte,
nu poţi să faci listă de vinovaţi pentru un fapt care nu s-a săvîrşit».
Preotul a răspuns : «Totuşi, dacă mi-a venit înştiinţare, este pentru un
fapt care există, prin urmare, şi vinovaţi trebuie să existe» 7. Au fost
si cazuri de primari care nu numai că au dat liste de cei răzvrătiţi
dintre ţărani dar au cerut telegrafic direct sau prin prefecturi ca protoiereii să ia măsuri împotriva unor clerici şi slujitori bisericeşti pe care
ei i-au considerat instigatori la răzvrătire 8.
Răscoala ţărănească din 1907 a fost amplu studiată de către p erso 
nalităţi de prestigiul Clericii nu au fost găsiţi vinovaţi ca instigatori
şi răzvrătiţi. «Credinţa lor (a preoţilor, subl. n.) era sinceră, ţineau_cu
poporul lor, nu aveau aspiraţii străine de el, nu gîndeau să se slu
jească de înrîurirea lor asupra sătenilor pentru a se ridica deasupra
------

4.
5.
6.
7.
8.

--------------

%

«Dosarul Răscoalelor săteşti 1907», f. 5 v.
Ibidem , Circulara 5459 din 19 m artie 1907, f. 9 şi 9 v.
Ibidem, ordinul Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii, nr. 6842 din 31 martie 1907, f. 20.
N. Iorga, Pagini alese, voi. II, Bucureşti, 1965, p. 333—334.
«Dosarul Răscoalelor săteşti 1907», f. 1, 3, 13, 13 ▼ etc.
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l o r ; erau oameni de linişte care propovăduiau pacea» (subl. n.) V
Preoţii au fost dintru început alături şi laolaltă cu ţăranii şi îm potriva
moşierilor e x p lo a ta to ri10.
Ţăranii clăcaşi s-au ridicat şi în 1888 şi în 1907 «împotriva cioco
ilor moşieri şi arendaşi pentru că adevăraţii instigatori ai acestor miş
cări au fost «egoismul, lăcomia, lipsa de scrupul şi lipsa de p re v e d e re
a clasei stăpînitoare ale celei vechi cît şi a celei noi» n , aprecia u n
istoric al vremii aceleia.
Preoţimea satelor noastre s-a aflat întotdeauna, aşa cum am a ră 
tat mai sus, alături de ţărănim e şi a îndurat aceeaşi stare grea ca şi
ţărănim ea şi era legată de aceleaşi năzuinţe către o viaţă mai bună ca
şi ţărănim ea 12. In răscoalele ţărăneşti s-au avîntat un m are num ăr de
preoţi alături de ţărani şi un num ăr de cel puţin 78 de preoţi au p ă ti
mit alături de ţ ă r a n i 13. Preoţii au privit cu simpatie şi cu nădejdi bune
răzvrătirea ţăranilor, pe care unii au binecuvîntat-o, iar alţii au ocrotit-o 14. Mulţi preoţi au fost anchetaţi pentru vina că «în predicile ţinute
în biserică au aţîţat pe ţărani la răzvrătire», că «s-au pus în capul
răsculaţilor», că «au ieşit înaintea ţăranilor îmbrăcaţi în sfintele odăjdii
şi cu crucea în mînă» 15.
Faptul că în Moldova, cum aprecia cu justeţe Mihail Sadoveanur
răscoalele au avut loc numai la şes şi la deal, muntele, ca pretutindeni
în ţară, «nu s-a mişcat», dem onstrează că «pricina revoltelor trebuie
căutată mai ales între relaţiile dintre muncitor şi exploatatorul de
pămînt. Proprietari şi arendaşi nu prea sînt la munte» 16. A rendaşii
înainte de izbucnirea răscoalei «au urcat în chip neauzit preţul pămîntului, şi foloasele nu le scoteau atît din pămînt, cît din jupuiurea
populaţiei de pe acel pămînt... De aici şi îndîrjirea ţăranilor» 17, scria
în acel an 1907, Mihail Sadoveanu lui Şt. O. Iosif.
Pretutindeni se demonstra, aşa cum reiese şi din dosarul pe care -1 folosim, că «terenul răscoalei ţăranilor era pregătit. Capsa n ed rep 
tăţilor sociale era pusă de veacuri. Era nevoie de o scînteie. Şi această,
scînteie a izbucnit la Flămînzi...» 18, şi apoi s-a întins cu iuţeala fulge
rului peste tot. Curajul a fost însă înăbuşit în sînge. «Sîngele vărsat la
ţară e sînge de martir» scria în zilele fierbinţi ale lui martie 1907
Gala Galaction, iar «reprimarea răscoalei ţărăneşti este cununa sceleraţiei» 19.
9. Radu Rosetti, Pentru ce s-au răsculat ţăranii, Bucureşti, Socec, 1907, p. 601.
10. Pr. Iustin Gaşpar, Răscoala de la Flămînzi, în «Mitropolia Moldovei şi Sucevei», XXIII (1957),.
nr. 3—4, p. 209.
11. Radu Rosetti, op. cit., p. 624.
12. Pr. A. Ciurea, Preoţii români In revoluţiile ţărănimii cu specială privire asupra răscoalei d in •
1907, în «Studii teologice», V (1953), p. 677—706.
13. Pr. Iustin Gaşpar, op. cit., p. 214.
14. Pr. Gheorghe I. Moissescu, Pr. Ştefan Lupşa, Pr. Alexandru Filipaşcu, Istoria Bisericii Române
Bucureşti, 1958, voi. II, p. 595.
15. Ibidem, p. 595.
16. Aspecte din viaţa şi opera lui Mihail Sadoveanu, Bucureşti, 1956, scrisoarea din Fălticeni 3 sep
tembrie 1907, adresată lui Şt. O. Iosif.
17. Omagii lui Mihail Sadoveanu, Bucureşti, 1956, p. 42.
18. Pr. Iustin Gaşpar, op. cit., p. 213 ; Gala Galaction, op. cit., p. 552.
19. Gala Galaction, op. cit., p. 556.
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Este bine ştiut faptul că, în 1907, partidele care în mod practic
erau în continuă duşmănie atunci au făcut alianţă în parlam ent şi
«uitînd v rajb a dintre ei, şi-au dat mîna împotriva ţărănimii» 20. După
ce răscoala a început iar proporţiile erau imense, satele răsculate au
fost pacificate cu glasul tunului şi al puştilor» 21. Prea tîrziu a venit
îndemnul ministrului Spiru H aret către învăţători şi preoţi : «mergeţi
la ţară, pătrundeţi pretutindeni şi, propovăduind pacea, vestiţi tuturor
îndreptările pe care guvernul cel nou (este vorba de guvernul liberal
sub preşedenţia lui D. A. Sturdza, cu I. I. C. Brătianu ministru de
interne şi cu generalul Al. A verescu la M inisterul de război, guvern
care a preluat situaţia de la guvernul conservator prezidat de Gh. Gr.
Cantacuzino demisionat, n.n.) le va aduce în traiul şi în munca ţă ra 
nului» 22.
Incendiul din prim ăvara anului 1907 de la Flămînzi a marcat
începutul marii răscoale a ţăranilor desfăşurată sub lozinca «Vrem
pămînt» 23. Deşi N. Iorga declara atunci în parlam ent că «răscoalele
sînt un capitol încheiat din istoria noastră contemporană» 24, adevărata,
reala şi justa rezolvare a problemei ţărănimii muncitoare nu s-a făcut
decît în timpul de după 23 A ugust 1944, iar sesiunea extraordinară a
Marii A dunări N aţionale din 27—30 aprilie 1962, la care au participat
11.000 de ţărani, a consfinţit încheierea cooperativizării a g ric u ltu rii 25
şi a fost adus supremul omagiu celor care au căzut în 1907. Cei 11.000
de ţărani participanţi la sesiunea extraordinară a Marii A dunări N a 
ţionale din aprilie 1962 au reprezentat pe cei 11.000 de martiri ai ţă ră 
nimii noastre obidite şi asuprite. A lături de aceşti martiri şi preoţim ea
ortodoxă rom ână şi-a adus contribuţia pozitivă şi a dăhiit «jertfa cea
mare, cu nădejdea într-un viitor mai bun şi mai drept» 26. Limitarea
răscoalei în cadrul Eparhiei Romanului analizînd «Dosarul răscoalelor
săteşti 1907», reiese clar ca şi din'toate documentele vremii, că motivul
răscoalei a constat în faptul că sătenii au luat-o înaintea ţăranilor, că i-au
călcat în drepturile lor, şi că, ţăranii, nu au pămînturi de hrană 27. O r
ganizarea răscoalelor s-a făcut în unele locuri de către comitete secrete
sau com itete e x e c u tiv e ale răscoalei, aşa cum a fost la Călieni — ju d e 
ţul V r a n c e a 28, în alte locuri au avut conducători recunoscuţi, ca în
cazul lui Tănase a Petrei din Străoanii de Jos — judeţul Vrancea, care
a mobilizat şi pe ţăranii din Crucea de Sus şi s-au dus la Panciu, unde,
în unire cu locuitorii din Crucea de Jos, M ănăstioara, Fitioneşti, M ovi
lita şi Diocheţi «care fuseseră vestiţi din timp», s-au dedat la d e v a s t ă r i 29.
20. Ibidem, p. 552 ; Istoria lumii in date, Bucureşti, 1969, p. 211—21%.
21. Gala Galaction, op. cit., p. 555 ; Istoria poporului român, Bucureşti, 1972, p. 443.
22. Gala Galaction, op. cit., p. 553.
23. Ibidem.
24. N. Iorga, op. cit., p. 344.
25. Ibidem.
26. Pr. Gheorghe I. Moisescu..., op. cit., p. 595.
27. «Dosarul Răscoalelor săteşti 1907», f. 1.
28. Ibidem, f. 32 v. «...locuitorii au fost puşi la cale de un comitet secret şi s-au răsculat în ziua
de 10 m artie ora 10 dimineaţa, cu ciomegile în mîini, au plecat şi au devastat curtea proprietarului. în
ziua de 8 aprilie încă era agitaţie», f. 44 «...La Călieni a existat un comitet executiv al răscoalei fiind
form at în secret de mai mulţi oameni avînd în frunte pe un condam nat de mai multe ori». Răsculaţii
«...au ameninţat pe cei ce nu vor merge la răscoală, cu moartea».
29. Ibidem, f. 44.
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Num ărul participanţilor, fără a fi arătat cu exactitate, apare în>
unele rapoarte de 2.000 la A djudul Nou, de 600 la Găgeşti, de 200 la
Crucea de Sus — toate din judeţul V rancea 30. înarm area răsculaţilor
era nu cu arma de foc, ci doar, cu «ciomege», şi «unelte diferite» 31. în
multe părţi răscoalele au cuprins şi s-au desfăşurat numai la o co
mună sau un sat, dar în unele locuri, şi destul de multe, un sat sau o
comună a antrenat pe aîtele cum s-a întîmplat la Iveşti în zi de tîrg
cînd erau adunaţi sute de oameni din sate v e c i n e 32, la Adjud, la Panciu
şi Vidră, judeţul Vrancea.
Au fost devastate curţile lui Leon Vidraşcu de la Gherdana-Condrăcheşti judeţul Bacău, ale lui Niculescu de la Adjud, ale lui G heor
ghe Gheorghiade de la Sărbăneşti, judeţul Vrancea. La Găgeşti judeţul.
Vrancea, ţăranii au încercat să deschidă un drum închis de adminis
traţia Cincu, cum administratorul moşiei Cincu, Leon Solomon, trecînd
atunci pe acolo, a protestat pentru deschiderea drumului, oamenii s-au
năpustit asupra lui, gata să-l sfîşie, dacă nu ar fi fost intervenţia*
preoţilor 33.
în unele locuri, cum a fost la Suraia judeţul V rancea întreaga co
mună răsculată s-a dedat la devastări, dar s-a format şi o delegaţie
de ţărani, în frunte cu preotul I. Borşan, care s-a dus la Prefectura
Focşani, cerînd luarea de măsuri pentru am eliorarea situaţiei l o r 34.
în alte locuri, cum a fost la Soveja judeţul Vrancea, locuitorii lipsiţi
de păm înt s-au răzvrătit dar, prin munca de lămurire, s-au potolit şi
.au întocmit «o petiţie către autorităţile superioare prin care şi-au
arătat păsurile lor» 35. în puţine locuri, ca la Pufeşti judeţul Vrancea,
la 9 aprilie o parte din locuitori s-au răsculat şi au obţinut o parte de
teren pentru cultură, alta în locul celei oferite de aredaş 36. La Crucea
de Sus judeţul -Vrancea, la 7 martie, cei 200 de ţărani răsculaţi au
ajuns la înţelegere cu C. Nedelcu arendaşul moşiei Pădureni şi cu
inspectorul comunal C. Vîrlan şi s-au făcut învoieli pentru păm înturi
de cultură. în comuna Corni judeţul Galaţi, locuitorii răsculaţi au
convenit cu Leon Vidraşcu să le dea păm înt de agricultură şi imaş
pentru vite în condiţiile cerute de o a m n e i37.
In multe locuri, preoţii în dorinţa evitării vărsării de sînge, au
acţionat pentru lămurirea răsculaţilor şi au reuşit să-i potolească,
găsind alte forme de intervenţie pentru rezolvarea durerilor lor, însă
in multe locuri preoţii au rămas neputincioşi în faţa spiritelor prea
agitate. Aşa s-a întîmplat la Vulturu, judeţul Vrancea, unde oamenii
răsculaţi, în masă, dimpreună cu cei din comuna Vadu-Roşca, s-au
dedat la devastări. Preotul C. Teodosiu, neputînd potoli răscoala a
fost «tîrît pe (la) instrucţie învinuit ca, fiind cap de rebeliune», dar pînă
la urmă a fost găsit n e v in o v a t38. Mulţi preoţi au fost învinuiţi ca
instigatori, capi de răscoală sau de rebeliune. Aşa cum a fost cazul
preotului C. Teodosiu, citat mai sus, a fost cazul prea binecunoscut.
I

i

30. Ibidem, f. 44.
33. Ibidem, f. 34.
36. Ibidem, f. 35.

# 31. Ibidem, f. 32, 44.
32. Ibidem, f. 42, 42 v.
34. Ibidem, f. 35 v.
35. Ibidem, f. 35, 35 v.
37. Ibidem, f. 26, 26 v, 33, 36 v.
38. Ibidem, f. 36.
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al preotului Gh. N a lb o c 39. Gh. Nalboc era preot supranum erar în că
tunul Buciumi — parohia Răcăuţi judeţul Bacău şi a fost acuzat d e
către primarul comunei Oneşti, către protoiereul judeţului Bacău, că
a îndemnat pe locuitori a face mişcări şi că acest lucru l-a făcut după
ce a term inat serviciul divin în biserică. Preotul Nalboc instiga m otivînd
că «streinii i-au călcat şi dînşii (ţăranii) nu au pămînturi de hrană» /l0.
La sesizările autorităţilor, Episcopia a luat măsuri pentru p u rtarea
«nepreoţească», cu suspendarea şi canonisirea pe timp de 6 zile la
sediul E p a rh ie i41. Intre timp Episcopia a cerut noi relatări dacă «bătrînul preot Nalboc e vinovat în răscoalele ţărăneşti», la care prefec
tura telegrafic a răspuns că a fost găsit nevinovat în aceste răscoale 42..
Cîntăreţul Ioan Spînu din Panciu a fost învinuit de a fi participat la
răscoală, pentru care fapt a fost închis şi scos din postul de cîntăreţo..
Ancheta făcută între timp a dovedit nevinovăţia cîntăreţului Ioan Spînu,
a fost eliberat şi reintegrat în postul de c în t ă r e ţ 43. Răscoala de la
Panciu a venit din afară, din satele vecine, de aceea spiritele erau
extrem de agitate şi nu au dat nci o ascultare preotului Gh. Popescu.
Ca pretutindeni şi în părţile Eparhiei Romanului răscoala a fost
inăubuşită cu brutalitate. «Dosarul răscoalelor săteşti 1907» est plin
de relatări despre metodele draconice care au fost folosite. Protopopul
fostului judeţ Tecuci raporta la 16 aprilie 1907 că, poporenii din Umbrăreşti — Galaţi au fost m altrataţi în chip bestial. El scrie că au
fost supuşi nem aiauzitelor pedepse corporale... nu numai cei ce au
fost dovediţi «capi» ai răscoalei ci mai toţi locuitorii satului U m bră
reşti» 44. Mulţi au fost închişi şi la 12 aprilie 1907, încă mulţi din satul
Umbrăreşti se găseau închişi «în arestul din Tecuci». Unul din cei
arestaţi la Umbrăreşti «a fost împuşcat şi a fost înm orm întat în cîmpca dobitoacele fără nici o ceremonie» 45.
La Barcea judeţul Galaţi, pentru potolirea răscoalei a sosit o
companie de soldaţi com andată de căpitanul Costăchescu. La o somaţie
s-a tras un gloţ jos şi a rănit doi locuitori anume : Constantin Popescu
«un bun sfătuitor la pace» şi pe Costache Petcu, care sosise chiar în
acel m o m e n t46. Oamenii din satul Tapu au pornit către fabrica deconiac din gara Berhaciu judeţul Galaţi, dar au fost întâmpinaţi de
armată cu focuri, căzînd unul m o r t 47. La fel în satul Blăgeşti judeţul
Bacău răscoala a fost potolită cu focuri de armă 48, şi tot aşa la Vidra
judeţul V rancea ţăranii de acolo şi cu cei «veniţi de prin com unele
limitrofe» au fost împrăştiaţi de arm ata care a fost adusă acolo.
Dacă ar fi să ne referim şi la alte părţi ale Eparhiei Romanului
ta re astăzi sînt în cuprinsul ei, materialul docum entar s-ar spori con
siderabil şi el a fost deja sem nalat în unele publicaţii. Sate din p ă rţile
f ostului judeţ Fălciu : Băseşti, Dodeşti, Tămăşeni, Deleni, Vîltăteşti, Stoieseşti, Corni şi Albeşti s-au răsculat. Tot aşa s-a întîmplat şi în fostul ju~
59.
41.
44.
47.

Pr. Gheorghe I. Moisescu..., op. cit., p. 595.
Ibidem, p. 1 v.
42.Ibidem, f. 14, 16, 16 v.
Ibidem, f. 11, 11 v.
45. Ibidem, f. 12.
Ibidem, f. 42, 42 v.
48. Ibidem, f. 40.

40. «Dosarul Răscoalelor săteşti 1907», f. 1, 343. Ibidem, f. 35.
46v Ibidem, f. 22, 22 v.
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deţ V a s l u i ; chiar în oraşul Vaslui au fost tulburări care s-au soldat cu
morţi şi r ă n i ţ i 49.
Măsuri chiriarhale şi previziunile unor clerici

Am arătat încă la începutul acestei prezentări care au fost m ă
surile luate de Eparhiotul Eparhiei Romanului. Măsurile erau o con
secinţă • a ordinelor primite de la M inisterul Cultelor şi Instrucţiunii.
Tocate protopopiatele au fost puse în stare de «alertă», urmînd să v e ri
fice pe teren 'dacă preoţi şi alţi slujitori bisericeşti au fost implicaţi
în răscoală precum şi dacă credincioşii parohiilor au participat la ră s
coală. Se cereau date şi nume exacte ale clericilor pentru a fi suspen
daţi din slujbă, iar ale credincioşilor parohiilor pentru a fi scoşi de
sub binecuvîntarea arhierească. Rezultatul relatărilor protopiatelor a
fost, în cea mai m are parte, o descriere reală a faptelor ; rapoartele s-au
dovedit adevărate memorii acuzatorii la adresa forţei publice care a
oprimat răscoala. Concluzia generală a fost înscrisă astfel : «nici un
cleric nu a fost implicat sau dovedit instigator» 50.
Locuitorii parohiilor care au participat în chip efectiv la răscoale,
c a re au pătimit brutalităţile şi opresiunile măsurilor abuzive şi r e 
presive ale autorităţii publice, s-au supus Bisericii şi au cerut iertarea
c h ir ia r h a lă 51. Multe parohii, odată cu cererile ţăranilor de a fi scoşi
de sub blestem şi a li se acorda asistenţa religioasă, au arătat şi toate
schingiuirile şi mutilările pe care le-au suferit ţăranii 52. Unele memorii
ale protopopiatelor şi ale parohiilor au fost trimise în original M inis
terului Cultelor şi In stru c ţiu n ii53, ne mai făcînd parte din dosarul pe
care l-am prezentat.
Faptul că acei clerici care la început au fost acuzaţi ca instigatori
şi capi de rebeliune au fost găsiţi mai tîrziu nevinovaţi, nu se poate
interpreta ca o pactizare a lor cu autoritatea represivă şi cu concepţia
exploatatoare a moşierimii şi a arendaşilor de moşii. N. Iorga a sesizat
cu bună dreptate că după potolirea sîngreoasă a răscoalei, autorităţile
s-au mulţumit doar cu nedreptăţile făcute în momentul activităţii pe
teren. Pentru a nu mai adăuga alt motiv de încordare anchetele ju d e 
cătoreşti au achitat, aproape în toate cazurile pe clerici şi, după o
instrucţiune abuzivă şi silnică, şi pe ţărani. Realitatea era că «oa
menii au fost omorîţi şi aceia care i-au omorît nu aveau dreptul să-i
om oare ; aceşti oameni nu erau constituţi într-o bandă care se ducea
să atace armata, pentru ca soldaţii, apărîndu-se, să-i împuşte, ci ei au
fost scoşi din case, duşi în m arginea satului şi împuşcaţi» 54. Un proces
al dreptăţii trebuia să condamne nu pe ţărani, ci pe boieri, adevăraţii
instigatori la răscoală, pentru exploatarea crîncenă la care expuneau
pe ţărani.
_ _________________________________

•

49. Ibidem, f. 35, 36 ; ***, Noi documente privind răscoala ţăranilor din anul 1907, p. 239—262.
Gh. Ungureanu, Documente inedite privitoare la răscoalele ţărăneşti din 1907 aflate în Arhivele de la
JParis şi Bruxelles, p. 263—274, în «Revista Arhivelor», nr. 1,X (1967).
50. «Dosarul Răscoalelor săteşti 1907», f. 20, 20 v, 40, 41.
51. Ibidem, f. 21, 21 v, 24, 25, 26, 26 v.
52. Ibidem, f. 22, 22 v, 23.
53. Ibidem,
f. 38.
54. N. Iorga, op. cit., p. 346.,
9
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De mare im portanţă considerăm memoriul de la 2 aprilie 1907 a
protoiereului judeţului Tecuci, economul I. Andreescu. Memoriul face
şi prezentare exactă a faptelor dar îşi permite a înscrie şi previziunile
personale sincere ca rezultat a celor ce a întîlnit la faţa locului. Redăm
spre exemplificare cîteva fragmente din acest memoriu : «...Rolul
preoţilor, în aceste vrem uri de grea cumpănă pentru ţară a fost foarte
mare, căci cuvîntul lor a găsit încă în inima poporului o rază de spe
ranţă într-o îndreptare a stării lor de a s t ă z i ; dar nu va ii tot aşa, dacă
în viitor nu se vor aduce la îndeplinire promisiunile ce s-au făcut
poporului, căci deja acum mulţi spuneau că Preotul, Învăţătorul şi
Primarul sînt oamenii g u v e rn u lu i» 56 şi «nu trebuie să-i mai credem
ce ne spun, căci ei sînt puşi numai ca să ne vorbească şi să tăgăduiască
multe, dar în urmă tot nimic se va face...» (subl. n.) «...Mi s-a zis în
multe locuri — raporta acelaşi protoiereu — (că ţăranii) scoţînd mai
întîi un oftat adînc : «B/ne părinte, vo m fi liniştiţi şi vo m vedea dacă
şi cele spuse de sfinţia ta se vor îndeplini, ceea ce denotă că de nu se
vor îndeplini promisiunile date, altădată, ferească D(umne)zeu, nu vor
mai da ascultare nici preotului şi nici oricărei alte autorităţi...» 57.
*
i

Se împlinesc anul acesta — 1977 —, şaptezeci de ani de la răscoala
ţărănească din 1907. Ea a rămas vie în conştiinţa neamului nostru prin
jertfa de sînge pe care a jdat-o ţărănimea. încă din zilele răscoalei, în
ap ărarea ţăranilor răsculaţi, au intervenit numeroşi muncitori, care,
prin adunări au protestat contra exploatării ţărănimii şi asupririi ei
de către organele administrative. Mulţi intelectuali, în scrierile sau în
cuvîntările lor au luat apărarea ţărănimii. Pînze ale unor pictori d e v e 
niţi de mare popularitate, au imortalizat starea de asuprire şi exploa
tare a ţăranului şi ţărănimii române. Aceste scene scot în evidenţă
punctul maxim pînă la care ajunsese răbdarea ţărănimii, de la care nu
se putea trece la altceva mai bun, decît să se avînte luîndu-şi în mînă
propria-i soartă pentru a se salva.
Paginile din istoria literaturii române a acelui an 1907 ca şi din
anii urm ători sînt pline de durerea pe care* au simţit-o toţi românii din
cauza reprimării brutale şi sîngeroâse a răscoalei ţăranilor. Discuţiile
din parlam ent şi din cadrul corpurilor legiuitoare ale anului 1907— 1908
alcătuiesc dosarul acuzator în forma maximă a sistemului de exploa
tare a ţărănimii şi a abuzurilor care ş-au comis în timpul reprimării
răscoalei. Este adevărat că atunci cei care au luat apărarea ţărănimii
au fost calificaţi «instigatori», însă ei au trezit — prin curajul a p ă
rării — conştiinţa şi sentimentele patriotice ale oame'nilor cinstiţi pentru
apărarea unei cauze drepte.
Legile care au apărut ca rezultat al înăbuşirii răscoalei privind :
învoielile agricole, minimum de salariu pentru muncile agricole, m a
ximum de arendă pentru păm înturile închiriate de ţărani, înfiinţarea
_________

55. «Dosarul Răscoalelor săteşti 1907», f. 42 v, 43.
56. Ibidem, f. 42 v.
57. Ibidem, f. 43.
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unei bănci menite să cumpere moşii spre a le vinde ţăranilor în loturi
mici, interzicerea unei persoane de a: lua în arendă mai mult de 4.000
h a r darea în arendă către asociaţiile ţărăneşti a moşiilor statului, bise
ricii, judeţelor, comunelor şi aşezăm intelor de binefacere şi de cultură
etc.r au micşorat în oarecare m ăsură exploatarea moşierească, dar
nu au rezolvat problema agrară. Ţăranii au avut dreptate cînd au spus
preoţilor «...vom vedea dacă cele spuse se v o r în d e p lin i!». D oleanţele
ţăranilor nu au putut fi împlinite .de către o societate care îşi av ea
clădit sistemul de existenţă pe nedreptate şi exploatare, pe diferenţe
şi îm părţirea în clase exploatatoare şi exploatate. A trebuit să tre a c ă
întreaga suflare rom ânească prin zguduirile celor d o u ă războaie m on
diale şi abia după 23 A ugust 1944, prin instaurarea regimului dem o
cratic să se poată rezolva, în chip deplin şi echitabil problem a ag rară
şi să se înfăptuiască reala alianţă a ţărănimii m uncitoare cu muncitorii
şi intelectualii.
A m intirea ce se .face la împlinirea a şaptezeci de ani de la răsco a
lele ţărăneşti din anul 1907 este un prinos de recunoştinţă, a unui neam
întreg, pentru toţi cei care s-au pus în mişcare p en tru o cauză dreaptă
şi au dorit un viitor mai bun pentru urm aşii lor. Dacă docum entele de
arhivă constituie cel mai bogat m a te r ia l, informativ despre aspectele
dureroase ale acestui moment, dacă istoria se îm bogăţeşte cu noi
date preţioase pentru întărirea unei concluzii deja statornicite — şi
anume — că, exploatarea a fost cauza marilor nedreptăţi a lumii îm 
părţită în .clase, noi, cei care trăim în zilele luminoase ale societăţii
şi unităţii socialiste din Republica Socialistă- România, sîntem benefi
ciarii marilor jertfe ale neam ului nostru. Cu răspundere şi simţ p atrio 
tic se cuvine să valorificăm trecutul, să scoatem din el tot ceea ce con
stituie tezaur nepreţuit, să punem la loc de frunte jertfa generaţiilor
care au ,luptat pentru zile glorioase şi pline de luminăţii, să întărim
prezentul prin abnegaţia şi jertfelnicia caracteristică neamului nostru
pentru construirea societăţii socialiste m ultilateral dezvoltate în ţara
noastră.
«Dosarul răscoalelor săteşti 1907» al Eparhiei Romanului, de care
ne-am folosit la această prezentare este o piesă de arhivă care m erită
toată preţuirea noastră. El scoate în relief că Biserica O rtodoxă Ro
mână nu a fost împotriva intereselor poporului ci, a fost alături de el
şi a luptat pentru ca el, şi odată cu el şi preoţimea, să aibă un viitor
mai bun şi plin de dreptate. Preoţim ea Bisericii O rtodoxe din Eparhia
Romanului, ca întotdeauna şi în 1907 a lucrat prin şi cu metodele spe
cifice ale Bisericii adică : predica de pe am von şi predica misionară,
în Biserică sau în aer liber, în mijlocul credincioşilor. M etoda nu a
fost alta decît cea a convingerii. Nu înşelînd năzuinţele credincioşilor
ci, întărindu-i şi convingîndu-i despre dreptatea cauzei lor. Biserica
a folosit metoda şi calea păcii, şi, preoţim ea — unde ,a fost cu putinţă
a făcut să se evite devastările şi, mai ales, pierderea nefolositoare
de vieţi omeneşti. Preoţii au suferit alături de cei care au fost califi
caţi răzvrătiţi. într-o societate bazată pe exploatare şi îm părţită în

I
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clase, preoţim ea ortodoxă din Eparhia Romanului, ca şi din întreaga
Biserică O rtodoxă Română, şi-a făcut în chip meritoriu datoria, apărînd cauza dreaptă a ţărănimii răsculate.
Semnalarea unor nume de preoţi ca : Gh. Nalboc (Răcăuţi), C. Teodosiu (Vulturu)r Gh. Popescu (Panciu), I. Borşan (Suraia) ,sau de cîntăreţi
bisericeşti ca cel al lui I. Spînu (Panciu) este pe deplin îndreptăţită.
Alături de ei stau şi cei care cercetînd cazurile de faţă la faţa locului,
au avut curajul şi nu au şovăit de a face prezentările — memoriu, cît
mai obiective şi cu amănuntele, devenite extrem de preţioase : Economul
I. Andreescu (Tecuci). C. Bontea (Putna), A. Goagă (Bacău), M. Nicolau
(Barcea-Tecuci).
Mulţi din cei care au trăit, momentele din martie 1907 au adormit
întru Domnul. Unii mai sînt încă în viaţă ca nonagenarul cîntăreţ p en 
sionar Iorgu Buzoianu din comuna Tanacu judeţul Vaslui. Aceştia din
urmă. sînt m ărturie grăitoare a trecutului încărcat de povara n ed rep tă
ţilor sociale. Aceştia care astăzi mai sînt în viaţă, alături de noi, se
bucură de marile realizări de după 1944 şi întăresc Frontul Unităţii
Socialiste pentru viitorul luminos al Patriei scumpe, Republica Socia
listă România.
t Eftimie BÎRLADEANUL

Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului şi Huşilor

4

MĂRTURIILE UNUI PREOT DESPRE RĂSCOALA DIN 1907
ÎN LIVEZILE, JUDEŢUL DOLJ
Cunoscători şi propagatori ai adevărului şi dragostei faţă de
aproapele lor, în num eroase cazuri, îndrumători ai ţăranilor împotriva
exploatării, educatori ai credincioşilor în spiritul unor înalte idealuri
patriotice, mulţi- dintre preoţii generaţiei lui 1907 din Eparhia Rîmni
cului Noului Severin, şi-au adus aportul la lum inarea maselor ţă ră 
neşti şi la deşteptarea conştiinţei de clasă a ţărănimii asuprite. Cunoscînd în mod direct suferinţele şi aspiraţiile ţărănimii era natural ca m a
joritatea preoţilor de la ţară să fie alături de aceia de care îl legau atîtea
fire.
Frămîntările din lumea satului, revendicările şi suferinţa ţărănimii
au fost larg receptate de către preoţii olteni. Trăind în mijlocul ţă r ă 
nimii, înfruntînd num eroase lipsuri şi greutăţi, pentru a duce în m ijlo
cul maselor largi făclia dragostei în Hristos, cea mai mare parte a
preoţilor de la sate a văzut din ce parte vine răul, în ce constă el şi
a luat atitudine deschisă împotriva lui. Ei doreau să m uncească în con
diţii corespunzătoare, să nu mai fie insultaţi şi umiliţi de moşieri şi
arendaşi, sau de reprezentanţii aparatului de stat. Trezirea acestui spi
rit înnoitor s-a afirmat puternic la preoţii care descindeau din sînul
ţărănimii sărace. Aceştia nu au rămas indiferenţi faţă de lupta dusă
de ţărănim ea răsculată şi s-au manifestat activ, fie ca participanţi
direcţi la răscoală, fie ca propagatori curajoşi ai spiritului răzvrătirii.
Cercetările de arhivă au scos la iveală sute de asem enea cazuri, mulţi
din preoţi fiind arestaţi şi m altrataţi de organele de represiune de atunci.
Preotul Pavel Ionescu este autorul unui Memoriu spre amintirea
posterităţii, care se referă şi la Răscoala din 1907 în comuna Livezile
Jud. Dolj, şi care se găseşte scris pe cartea de cult Dumnezeieştile Li
turghii, Bucureşti, 1887, carte ce aparţine parohiei Ioneşti jud. Vîlcea,
unde Pr. Pavel Ionescu a funcţionat o parte din activitatea sa de preot.
A utorul s-a folosit de un adaus de 10 pagini aplicat în anul 1927,
cu dimensiunea de 20/27 cm, cînd volumul a fost legat în piele ; scrie
de mai multe ori şi la mari diferenţe de timp 15 file de manuscris.
Din propriile relatări rezultă că s-a născut la 15 ianuarie 1888 în
satul Olteanca, comuna Glăvile, Jud. Vîlcea, ca fiu al preotului C on
stantin Ionescu şi al Ecaterinei. Urmează şcoala prim ară în satul Peşteana com. Glăvile şi mai tîrziu este mutat la şcoala urbană din Rm.
Vîlcea. în anul 1894 intră la Seminarul din Rîmnic, şi, după absolvirea
cursului inferior de trei^ ani, urm ează Sem inarul Central din Bucu
reşti. în anul 1903 este hirotonit preot pe seama parohiei Livezile din
judeţul Dolj, unde a stat pînă în anul 1909 x.
1. Parohia Ioneşti-Vîlcea, ms. 1, f. 1—2.
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în comuna Livezile răscoala începe la 11 martie 19072. Localitatea
se află în p artea centrală a judeţului, la sud de Craiova. A rendaşul a
ordonat parcelarea izlazului în vederea transformării lui în teren agri
col şi a pus paznici pentru a interzice intrarea vitelor la p ă ş u n e 3.
Autorul memoriului arată că «aici în Livezi, sătenii fiind am eninţaţi
de un epistat la tratarea învoielii, ce se făcea în primele zile ale lunii
martie, că vor fi scoşi din moşie şi li se vor împuşca vitele, s-au re v o l
tat în sufletul lor» 4. M ăsurile luate au dus la proteste printre ţărani. Ei
s-au îndreptat spre conacul arendaşilor Alex. Teodorescu şi I. Ciupag,
pentru a cere uşurarea învoielilor agricole. «Pe drumul dinspre GuraVăii şi Livezile au întîlnit pe cei trei turci, păzitorii moşiei, pe care au .
voit să-i dezarmeze şi să-i bată, dar aceştia, văzîndu-se înconjuraţi, s-au
apărat cu arma împuşcînd doi săteni, care au murit peste zi» 5.
Acest episod dramatic a îndîrjit pe ţărani, care au dat semnalul
răscoalei. 300—400 răsculaţi din Livezile, îm preună cu cei din comuna
vecină Podari, au trecut la incendierea conacelor şi acaretelor, iar în
smire cu cei din Glodu au devastat apoi conacele a doi arendaşi, au in 
cendiat o circiumă şi două cantoane din pădurea satului «Săcuiu»
Dar să lăsăm m artorul ocular să ne is to ris e a s c ă : «Populaţia iritată
a mers la conac, voind să pună mîna pe el (arendaş) şi să-l sfîşie. In ter
venind, jandarm ii i-au scăpat cu viaţă în localul primăriei». «Eu
aveam — scrie preotul Pavel Ionescu — casa mea proprie cum părată
In faţa primăriei şi văzînd tabloul acesta grozav al populaţiei înfuriate:
bărbaţi şi femei, tineri şi bătrîni, azvîrlind cu pietre, bolovani, lemne
şi pari asupra epistatului tiran, atîrnat de dîrlogii celor doi cai ai
landarmilor şi plin de sînge, ţipînd şi sbierînd disperat pentru a-1 ierta,
am intervenit, dar din ploaia de bolovani şi pari ai mulţimii era să-mi
croiască capul, trecînd pe lîngă urechi în jos, apoi m-am retras».
Foarte obiectiv autorul memoriului arată că «Mulţimea a mers la
conace şi a dat foc la magaziile cu grîu, pătulele cu porumb, iar ce a
scăpat a fost împărţit şi devastat. Sătenii din cătunul Vîrîţi svonind
intre ei că au i-aşi fi povăţuit să deie şi ei foc, au incendiat un grozav
ze mare pătul ce era lîngă biserică».
Autorul memoriului m enţionează că «Sătenii sătui pînă în gît de
condiţiile oneroase ale arendaşilor, au dat foc conacelor boiereşti, m a
gaziilor cu grîu şi pătulelor cu porumb, iar pe unii proprietari şi a re n 
daşii i-au omorît s-au i-au ars de vii, cum s-a petrecut în com. Ghighera
si Valea Standului» 7.
Craiova era în perm anenţă un obiectiv de atac al ţăranilor răscu
laţi, întrucît acolo îşi aveau domiciliul sau se refugiaseră numeroşi
rroşieri şi arendaşi. Teama de atacul ţărănimii reiese şi din cele patru
telegrame expediate de prefectul judeţului în ziua de 12 martie, prin
rare se cerea urgent trupe şi instituirea stării de asediu 8. Agitaţia din
cras determina în egală m ăsură această teamă.
2. Marea Răscoală a Ţăranilor din■ 1907, Editura Academiei, Bucureşti, 1967, p. 462.
5. Răscoala ţăranilor din 1907, Doc. voi. II, p. 435.
Idem, ms. 1, f. 3.
5. Ibidem.
6. Răscoala ţăranilor, Doc. voi. II, p. 446.
7. Idem, ms. 1, f. 3.
8. Marea Răscoală..., p. 464.
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A doua zi, la 12 martie, răsculaţii din Livezile şi Podari au încer
cat o pătrundere în Craiova. Au fost întîmpinaţi de procurorul general
D. Gîrleşteanu, însoţit de armată. Cu toate somaţiile făcute, răsculaţii
au înaintat ajungîndu-se la primele ciocniri. Numai focurile de armă
i-au determ inat să se retragă 9.
...
Preotul Pavel Ionescu nu lasă în amintirile sale să reiasă că ar fi
unul din conducătorii răscoalei, dar se subînţelege că a fost din u rm ă 
torul text : «Eu, întîlnindu-mă a doua zi pe cînd mergeam la Craiova,
— iar în urma mea mulţimea de săteni se îndrepta spre oraş..., cu un
reporter al ziarului «Dimineaţa», acesta m-a î n t r e b a t :
— Ce mulţime de lume este acolo ?, iar eu am răspuns :
— Iată o mişcare bine reuşită».
în continuare, Pavel Ionescu descrie imaginea Craiovei în acea
zi de martie. «Sosind în oraş am văzut o mişcare, plină de panică ce
se poate descrie. Trupele se mişcau în dreapta şi stînga, boierii proprie
tari şi arendaşi fugeau în goana mare spre a îmbarca trenul şi a fugi
în alte părţi ; mulţi au scăpat în acele zile îmbrăcînd haine de ciobani,
cerşetori sau ascunzîndu-se prin care cu paie».
Felul cum autorităţile vremii «au pacificat» satele ţării este d e 
scris plastic în manuscris : «multe sate au fost distruse cu ghiulelele de
tunuri, ţăranii au intrat în linişte, capii au fost luaţi, bătuţi pînă la
sînge şi aruncaţi în fundul închisorilor, chiar preoţi, învăţători şi frun
taşi, iar alţii împuşcaţi».
în Livezi — arată preotul — «au venit trupe din Moldova, şi mi s-a
repartizat şi mie 4 soldaţi în cvartier, care dormeau cu mine».
Autorul manuscrisului încheind acest capitol arată că «Sfîrşitul
acestei grozave revoluţii a fost u r m ă to r u l:
S-a acordat oarecare despăgubirii proprietarilor in cen d iaţi;
S-a acordat adm inistie generală;
S-a pus pe tapet şi în Sfatul Ţării constituirea de izlazuri c o 
m unale, care nu s-au in stitu it, deoarece boierii aleşi au *votat cu vîn tu l benevol, adică numai acolo unde va vrea b o ieru l» 10.
Acest manuscris reprezintă dovezi edificatoare ale sprijinului şi
adeziunii slujitorilor Bisericii, alături de întregul popor, într-unul din
momentele de afirmare a spiritului său revoluţionar, în lupta eroică a
acestuia pentru păm înt şi un trai mai bun.
Răscoala din 1907 prin proporţiile şi intensitatea ei a scos în e v i
denţă necesitatea imperioasă a înlăturării relaţiilor de producţie feu
dale din agricultura României, a rezolvării problemei agrare în favoa
rea maselor largi ţărăneşti, dezvăluind totodată marile energii rev o lu 
ţionare ale ţărănimii, care au înscris în acel an una din paginile glo
rioase ale luptei sociale a poporului Român.
t Gherasim PITEŞTEANUL

Arhiereu-Vicar
al Eparhiei Rîmnicului şi A rgeşului
9. «Universul» din 15 martie 1907.

10. Idem, ms. 1, f. 4
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.Răscoală ţărănească din România a izbucnit violent la 8/21 februa
rie 1907 la Flămînzi, în jud. Botoşani, sub lozinca «vrem pămînt». Era o
idee legată de răsu n ăto area poezie a lui Gh. Coşbuc «Noi vrem pămînt»,
încă din 1896. M işcarea pornise contra exploatării ţăranilor de către trus
tul ârendăşesc al familiilor străine, în frunte cu Mochi Fischer. Apoi,
începînd din 4/17 martie, mase de ţărani au pornit spre Botoşani, Podul
iloaiei şi Tg. Frumos, dar au fost respinse de armată. Totuşi gîndul unei
răscoale justificate, deşi nu organizate, s-a extins treptat
spre ju d e 
ţele Rîmnicul Sărat şi Buzău, apoi peste judeţul Fălciu spre Teleorm an,
Vlaşca, Olt, Romanaţi, Dolj, Gorj şi Mehedinţi, sporind în intensitate şi
prin variate acţiuni, de care nu erau străine şi bande de profitori ocazio
nali. M oşierimea era cuprinsă de panică.
. La 11/24 martie, guvernul conservator al lui Gh. Gr. Cantacuzino a
dem isionat şi i-a urm at un guvern liberal, prezidat de D. Â. Sturdza, cu
Ion C. Brătianu la ministerul de interne şi cu generalul Al. A verescu la
ministerul de război. în guvern se mai afla şi ilustrul pedagog Spiru
Haret, la ministerul învăţăm întului şi al cultelor. Apoi cele două p a r
tide, conservator şi liberal, s-au angajat în faţa Parlamentului să se
apropie spre sprijinire pentru înăbuşirea răscoalei, chiar prin mijloace
radicale, cu folosire de arme de foc şi de tunuri. Astfel s-a realizat, la
începutul lui aprilie 1907, prin forţă, «liniştirea» spiritelor ţărăneşti.
Dar s-a ivit num eroase voci care apărau drepturile ţăranilor, în loc
de folosirea alicelor. Cu revendicările ţăranilor şi-au manifestat solida
ritatea V. M. Kogălniceanu, fiul marelui patriot Mihail Kogălniceanu,
apoi A. D. Xenopol, Dr. Ion Cantacuzino, Al. Vlahuţă, I. L. Caragiale, N.
Iorga, Radu Rosetti, C. Dobrogeanu-Gherea, M. Gh. Bujor, Victor Babeş,
Nicolae Titulescu, Oct. Băcilă, Nicolae Tonitza şi mulţi alţii K Dar şi m un
citorim ea bucureşteană şi din alte localităţi, adunată, încă la 11/24 m ar
tie, în sala «Băilor Eforiei», a emis un mesaj de protest împotriva exploa
tării seculare şi nem ărginite a ţăranilor şi împotriva concentrării pămîntului în mîna unui num ăr infim de mari proprietari, precum şi prin u rc a 
rea necontenită a arenzilor şi înăsprirea învoielilor agricole ; un alt
manifest-apel cerea soldaţilor ca «niciodată gloanţele voastre să ajungă
in pieptul ţăranilor a s u p r iţi; trageţi în v î n t !» 2.
Ecoul r ă s c o a le i. ţărăneşti şi al reprimării ei a fost m are fiind
răscoala tratată^ privită şi interpretată după apartenenţa social-politică
1. A. Oţetea, Istoria poporului român, Bucureşti, 1972, p. 452—456 ; C. C. Giurescu şi colab., Istoria
Famâmei în date, Ed. enciclopedică 1971, p, 283—284.
2. I. Iacoş, Partidul muncitorilor din România în viaţa social-politică a ţării, (1893—1910), Editura
pofcâcă, 1973, p. 39-43. '
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şi interesul respectivilor informatori şi corespondenţi sau autori de infor
maţii şi referate, fie din partea cercurilor moşiereşti, arendăşeşti sau
burgheze, cu riposta celor de meseriaşi şi social-democraţi... 3.
Răscoala din România a avut un puternic ecou şi in Transilvania,
unde situaţia nu prea era deosebită, cînd românii mai erau încă
simpli «toleraţi» şi stăpînirea habsb'urgică austro-ungară era m oşierea
scă. Totuşi, spre sfîrşitul secolului al XlX-lea, în viaţa ţărănimii ro m ân e
au pătruns şi idei socialiste, prom ovate de unele cercuri muncitoreşti şi
exprimate prin presa proprie, democratică, precum «Deşteptarea» de la
Braşov şi «Muncitorul Român» de la Timişoara. M anifestările acestor
cercuri se oglindeau de pildă în grevele de seceriş din Crişana şi Ba
nat, fiind însă reprimate fără milă. De aceea moşierii ardeleni şi cei
din m onarhia habsburgică s-au străduit pentru v o tarea proiectului d e
lege al lui Darânyi, referitor la interzicerea de greve agrare, cerînd
pedepsirea aspră a celor ce le-ar provoca sau ar îndemna la opoziţie
faţă de moşieri şi marii arendaşi 4.
In plus, atmosfera din Transilvania era tulburată din cauza discu
tării în Cameră, începînd încă din 24 februarie — 9 martie, a proiec
tului legii, prezentat de contele A lbert Apponyi, ministru de culte şi
al instrucţiunii publice, cu privire la etatizarea şcolilor confesionale,
ceea ce echivala cu maghiarizarea. De pe urm a acesteia, românii din
Transilvania, greco-orientali sau ortodocşi precum şi greco-catolici sau
uniţi, constituind marea m ajoritate a întregii populaţii transilvane, p ie r
deau dreptul la şcoli proprii în limba maternă. De aceea reprezentanţii
românilor, politiceni de variate categorii, precum şi mitropolitul orto
dox Ioan M eţianu de la Sibiu, cu episcopii ortodocşi, ca şi mitropolitulunit Victor M ihaly de la Blaj, cu episcopii săi, s-au ridicat cu proteste
împotriva acestei legi şi votării e i ; astfel spiritele erau foarte tul
burate 5.
Pe deasupra mai izbucnise şi un conflict confesional între vicarul
ortodox Vasile M angra de la. O radea şi canonicul unit Augustin Bunea
de la Blaj, care îi dezbina pe r o m â n i6.
în acest cadru, Ministerul instrucţiunii publice de la Budapesta a
interzic circularea manualului Dr. Petru Barbu : Carte de religie pentru
şcoalele poporale, ed. IV din 1906, pentru că amintea de «imperiul
daco-roman», o afirmaţie care ar fi falsificat istoria U n g a rie i7.

i

m

3. Vezi în importanta lucrare a lui Aug. Deac, 1907 — văzut peste hotare, Editura Ştiinţifică*
1967, 294 p.
4. Cf. Andrei Oţetea, op. cit., p. 453.
5. Ziarul «Lupta» de la Budapesta inaugurează chiar din primul an, cu nr. 1, din 6 ianuarie 1907,
rubrica permanentă «Lupta pentru drepturile noastre» ; Ziarul «Tribuna», de la Arad, anul XI, nr.. 33 d in
11/24 februarie cheamă prin serialul «La iluptă cu toţii» şi «Noul atentat» şi altele ; — I. Slavici în «Tri
buna», an. XI, nr. 53 din 7/20 m artie şi în «Lupta» nr. 57, din 9/22 martie şi urm ătoare ; — «Gazeta
Transilvaniei», anul LXX, nr. 44 din 25 februarie—10 martie şi urm ătoare ; — «Unirea» ziar naţional d&
la Blaj, cu nr. 13 din 30 martie, p. 119 ; — apoi «Foaia Diecezană» a Episcopiei’ din Caransebeş, num ejele pe m artie—aprilie 1907; «Biserica şi şcoala» a Episcopiei din Arad, pentru aceleaşi luni.
6. «Tribuna» XI, nr. 35, din 14/27 februarie 1907.
7. Idem, nr. 43, din 23 februarie—8 m artie 1907 p. 7.
1
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In astfel de împrejurări, presa rom ână transilvăneană nu se bucura
de libertatea de a comenta «româneşte» evenim entele din România, în
amploarea şi ideologia lor de «unitate rom ânească de simţire», pe b aza
vechiului «imperiu daco-roman», ci trebuia să se rezume mai mult la
informaţii oficiale, ostile răscoalei ţărăneşti. Cu toate acestea au răz
bătut şi poziţii favorabile ţărănimii româneşti în această presă, pe riscul
$i curajul redacţiei sau al unui autor, trebuind să facă faţă unor infor
maţii tendenţioase venite din cercuri interesate u n ila te r a l8. Principala
Dresă rom ânească ardeleană era : «Gazeta Transilvaniei» de la Braşov,
existînd de 70 de ani, şi purtînd spiritul lui Gh. Bariţiu de românism
limpede --avea ca proprietar pe Aurel M ureşan şi ca redactor pe V ictor
Branişte, în spirit militant p r o g r e s is t; «Telegraful Român» apărea de
35 de ani, în spiritul marelui mitropolit A ndrei Şaguna ; «Unirea» de la
Blaj, apărea de 17 ani, organ naţional, fără colorit c o n fe sio n a l; «Tri
buna» de la Arad, apărea de 11 ani, avînd în frunte pe Eugen Brote
oentru Partidul naţional român ; «Libertatea» de la Orăştie, apărea d e
§ a n i ; «Lupta» de la Budapesta, apărea de un an, şi avea în conducere
pe Alex. Vaiva-Voevod, fiind bine informată ; «Deşteptarea» de la
Braşov era îndrum ată de Arsenie Vlaicu şi prof. N. Sulică pe linie
democratică, cuprinzînd şi m e s e r ia ş i; «Muncitorul Român» de la Timi
şoara, care prom ova idei socialiste ; mai erau «Ţara Oltului» de la F ă 
găraş, ca gazetă locală, şi «Adevărul» de la B u d a p e s ta ; apoi «Biserica
şi şcoala» a Episcopiei de la A rad şi «Foaia diecezană» a Episcopiei
de la Caransebeş, care nu se am estecau în probleme de politică, p re 
cum şi revista literară «Luceafărul» care apărea de 6 ani, sub condu
cerea lui O ctavian Goga ; în fine îşi făcea tocmai atunci apariţia şi
«Revista teologică» de la Sibiu, redactată de profesorul-teolog
Dr. Nicolae Bălan.
*

Prima m enţiune despre răscoala din România a venit din p artea
ziarului «Lupta», în Nr. 52 din 3/16 martie, sub t i t l u l : la «Diverse»,
România, răscoale ţărăneşti, ca simple agitaţii, după cum le v ed ea
ziarul «Conservatorul» de 'la Bucureşti. Apoi în num erele u rm ăto are
{Nr. 53 şi 54) se dădea comunicatul că «liniştea a fost restabilită şi că
studenţii ieşeni ar fi fost instigatorii, criticînd adunarea în una şi
■aceeaşi mînă a zeci de moşii.
In «Gazeta Transilvaniei», prima m enţiune pe larg a apărut în
®r. 52 din 7/20 martie, sub t i t l u l : Tulburările agrare din Moldova».
Daformaţia stătea în legătură cu declaraţia prim-ministrului român
Gr. Cantacuzino în Cameră, la interpelarea lui I. C. Brătianu, că «ches
tiunea este delicată şi arzătoare, care trebuie să îngrijească simţămin
tele de dreptate şi de um anitate a oricărui bun român». Se mai recuaoştea că «acapararea moşiilor prin arendare... de către unii exploata
tori puternici prin averea lor, constituie negreşit un pericol economic
şi social... dar prima datorie a guvernului este de a menţine ordinea».
8. Vezi la Deac, 1907..., p. 17—67, cu am ănunte din presa română şi maghiară.
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Cu acest articol s-a inaugurat $i rubrica stabilă «Răscoala ţă r ă 
nească», folosind diferite subtitluri, precum : Situaţia din România,
Chestia ţărănească, Evenim entele din România şi altele, prin care se
atrăg ea zilnic atenţia cititorilor asupra desfăşurării evenim entelor tr a 
gice dincolo de Carpaţi. Intre altele, corespondentul preciza că «este
de rem arcat că la devastări ţăranii nu au luat mai deloc parte» (nr. 53)
şi că prin urm are se cer măsuri pentru dispariţia arendaşilor şi acorda
rea către clasa ţărănească a dreptului de a se putea bucura de munca
ei. De aceea în continuare se dădea informaţia că în urm a unor d ev a s
tă r i locale, în Cameră s-a depus un proiect de lege în contra trusturi
lor arendaşilor de moşii (nr. 54). Apoi erau reproduse cuvihtele de
analiză a «cauzelor răscoalelor ţărăneşti din M oldova de sus», expri
m ate de prof. univ. I. Tanoviceanu, şi publicate de ziarul «Acţiunea
Conservatoare», că «condiţiile de muncă ale ţăranului din judeţele Ro
mâniei sînt foarte grele, fiind el redus la un simplu simbriaş ; în astfel
de condiţii era firesc ca ţăranul să se revolte, căci starea lui făcută
de lăcomie mare, păcătoşia altora şi indiferentismul tuturor, a ajuns
absolut de nesuferit» (nr. 55). în consecinţă se trage concluzia că ţă 
rănim ea română din Transilvania nu are motive să se plîngă contra
proiectului de lege agrară pentru Ungaria şi Transilvania (nr. 56).
Ziarul «Tribuna» îşi începea reportajul despre Starea din România,
în nr. 54 din 8/21 martie, cu informaţia despre şedinţa Camerei române
din 5/6— 18/18 martie şi a Senatului, din 6/19 martie, cu luarea de
măsuri pentru stăvilirea nemulţumirii ţărăneşti. Se recunoştea că «e
jale mare în Ţara Românească, unde ţăranii s-au răsculat împotriva
arendaşilor», cu precizarea că «moarte de om nu s-a făcut», deci erau
respinse acuzele presei străine ca tendenţioase, că ţăranii ar fi făcut
m oarte printre arendaşii străini (nr. 55 şi 58).
Prima informaţie din ziarul «Unirea» de la Blaj a apărut în Nr.
12 din 10/23 martie (p. 113) şi apoi în nr. 13 din 17/30 martie, sub titlul :
Răscoala din România. Se preciza că «Mişcarea aceasta agrară a ţă r a 
nilor nu are însă caracter sîngeros, cum o prezintă ziarele străine... ţă 
ranii răsculaţi nu au omorît un singur om...»
Ziarul «Luceafărul», în nr. 13 din 10/23 martie, evoca sub titlul
R evoluţia de ţărani în România, articolul prof. N. Iorga din «Neamul
Românesc», intitulat Dumnezeu să-i ierte, în care cerea ca iertarea lui
Dumnezeu să se refere la cei ce prin stoarcere a ţăranilor i-au împins
p e aceştia la r ă s c u la r e ; articolul a fost apoi reprodus integral în
nr. 14 (p. 3).
La rechizitoriul şi critica severă a stării agrare din România, care
i-a împins pe ţărani la actul disperat al răscoalei, îndreptat în contra
^exploatării din partea arendaşilor şi a moşierilor, au contribuit din
plin şi articolele din ziarele cu direcţie democratică : «Deşteptarea»,
«Muncitorul Român», apoi «Ţara Oltului» şi «Drapelul», completînd cu
am ănunte informaţiile celorlalte publicaţii româneşti din Transilvania
şi înfierînd prigonirea ţăranilor, în loc să li se facă de urgenţă drep 
ta te 9.
9. La Deac, 1907..., p. 25, 36, 45 şi 56.
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In sfîrşit «Telegraful Român» a venit cu informaţia despre «Răs
coala ţărănească în România», în nr. 28 din 13/26 martie (p. 113). în
articolul de fond, după arătarea reprimării răscoalelor cu forţa, se p r e - '
cizează că «Negreşit că prima datorinţă a guvernului român este să
facă linişte în ţară, să împiedice lăţirea tulburărilor... dar va avea să
stabilească motivele acestei răscoale şi să le delăture, pentru că fără
motiv răscoala ţărănească nu s-a făcut niciodată şi nici nu se va face.
Trebuie deci să fi ajuns cuţitul la os bietului ţăran din Moldova, dacă
s-a cugetat să-şi facă singur dreptate...». Apoi ziarul m enţionează că
«paralel cu măsurile guvernului român îşi face apoi datorinţa şi Bise
rica română. Episcopii s-au adresat cu circulare protopresbiterilor şi
preoţilor şi i-au îndrum at să aducă poporul la linişte şi pace, convingîndu-1 că numai pe calea aceasta se pot îndrepta relele de care p ă ti
meşte, pe cînd prin tulburări şi răzvrătiri nu se aduce nici un biner ci
se aduce ură, pustiire şi mai mare». Articolul se încheie : «Noi dorim
din inimă ca în curînd să putem anunţa că liniştea şi pacea e restabilită
oretutindenea în regatul român. Dar după ce va fi ordinea restabilită,
ar fi de dorit ca guvernul să se ocupe din tot adinsul cu chestia ţă r ă 
nească şi să-i dea o rezolvare m ulţum itoare pentru acei nefericiţi, care
muncesc ca vitele, totdeauna pentru alţii...».
Astfel de acum publicaţiile româneşti din Transilvania încep să se
completeze în informaţii şi la multe din ele sînt de acord, reproducînd
similar informaţiile, poate pe baza aceloraşi comunicate, sau izvoare.
Ziarul «Lupta» a inagurat, în nr. 59 din 11/24 martie, rubrica perm a
nentă de fond întitulată : «Noi vrem pămînt», citind în acest sens
poezia cu titlul similar a lui Gh. Coşbuc, ca o lozincă de acţiune : .
«Şi, pentru a avea informaţii de tot precise, avînd în vedere că în unele
editoriale apăreau şi versiuni tendenţioase şi neadevărate despre răs
coală, redacţia ziarului a trimis în M oldova un corespondent special
propriu, care prin serviciul telegrafic, să informeze cititorii cît mai
precis şi rapid, zi de zi. Astfel rubrica «Noi vrem pămînt» devenea tot
mai amplă în am ănunte (nr. 60). Se constata în general că «ceea ce se
petrece azi acolo este ispăşirea păcatelor guvernanţilor care n-au
ştiut să aprecieze pe ţăran» (nr. 61). Astfel lărgirea răscoalelor şi peste
M untenia spre Oltenia îndem nau pe reporter să aprecieze că «vremile
ce vin sînt îngrozitoare ; lumea se teme de intervenţie străină ; ştirile
se tăinuiesc». De acea ziarul reproduce Manifestul Regelui Carol I din
12/25 martie pentru potolirea răscoalei (nr. 62).
La rîndul ei, «Gazeta Transilvaniei», analizînd starea generală prin:r-un mare articol, intitulat Chestia ţărănească în Camera română re- produce, în nr. 57 din 13/26 martie, printre altele şi constatarea, făcută
:n acea Cameră, că «fiecare ne avem p artea noastră de vină ; m işca
rea nu este numai rezultatul unor instigaţii, căci cauza răscoalelor este
urcarea grozavă a arenzilor şi în Ţara rom ânească nu există măsură
dreaptă pentru ţăran», şi de aceea se adresează memorii r e g e l u i ; de
£l:ă parte arm ata face uz de arme de foc şi cad numeroşi morţi dintre
'«Lrani. Dar aceştia căzînd, exclamă, după m ărturia reporterului «Lup: «noi murim ca să ne poată trăi copiii» (nr. 64).
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Apoi întreaga presă menţionează demisia guvernului Cantacuzino
şi constituirea noului cabinet cu D. Sturdza în frunte, spre îm păcarea
internă politică şi socială; se pune lozinca : «să ne dăm mîna cu toţii»,
căci «jale mare şi durere este în Ţara Românească». Dar se constată că
«şi ţăranii încă au păcatele lor şi ei greşesc, dacă se lasă seduşi... ei
cred că cu focul şi cu arma se pot îndrepta relele de care sufăr, că se
poate îndrepta ţara». De aceea Camera şi Senatul au votat mai multeproiecte de lege favorabile ţă r ă n im ii10.
Era prin urm are străină de presă ideea de răscoală justă, ca gest
extrem de revendicare, căci de fapt în m onarhia habsburgică austroungară nici nu putea fi vorba de adm iterea unei astfel de idei. De altă
parte îndemnul la «să ne dăm mîna cu toţii» era un apel potrivit şi
pentru starea de divizare a românilor din Transilvania. De aceea era
reprodus de «Gazeta Transilvaniei» apelul politicianului Virgil Arion
din ziarul «Patria», că «ordinea în ţară nu se poate realiza altfel decît
dacă se readuce în ţară liniştea şi dreptatea... şi mai cu seamă drep ta
tea... şi ocrotirea poporului de orice exploatare» (nr. 60).
De aceea, • după Manifestul guvernului român «în numele Regelui
Carol», din 12/25 martie, în urm a dreptului primit de a declara starea
de asediu unde va fi nevoie, pentru că răscoalele ţărăneşti mai cloco
teau încă în Ţara Românească, spre groaza presei transilvănene, — a fost
reprodus integral în această presă : Apelul-circularâ al ministrului Spiru
Haret, semnat de mitropoliţi şi episcopi, din 16/29 martie, cu lozinca
«faceţi să înceteze lupta între fraţi» ; era şi un aviz pentru românii din
Transilvania. In apel se mai stăruia ca preoţii să fie peste tot «făcători
de pace», căci «vrăjmaşii ţării sînt mulţi şi puternici şi ei atîta aşteaptă
ca să ne duşmănim unii pe alţii pentru ca să ne stăpînească...» n .
Mai erau apoi citate şi circularele arhiepiscopului romano-catolic
R. Netzham m er din Bucureşti şi a episcopului romano-catolic N. J. .
Camilli din Iaşi, adresate către clerul catolic ca să-şi îndemne credin
cioşii la păstrarea lin iş te i12.
In aceste împrejurări, Eug. Brote scria în ziarul «Tribuna» nr. 62
din 17/30 martie, sub t i t l u l : Mişcarea revoluţionară a ţăranilor din Ro
mânia că temeiul răscoalei- era agrar, dar a primit şi ascuţiş politic,
spre dobîndirea dreptăţii, căci o răscoală este expresia «nemulţumirii
disperate», spre a lecui o nedreptate mortală ; astfel orice om cinstit
trebuie să recunoască îndreptăţirea acestei nemulţumiri şi înţe
lege şi simţămîntul de disperare de care este cuprins ţăranul strivit
10. Informaţii în : «Gazeta Transilvaniei» Nr. 58 din 14/27 martie şi în Nr. urm ătoare 59 şi 60 ; —
«Tribuna», Nr. 59 din 14/27 martie şi numerele 60, 61 şi 64 ; — «Telegraful Român», Nr. 29 din 15/28
martie, p. 119 şi Nr. 30 ; — «Lupta», Nr. 63 din 16/29 martie, p. 3, 6—7 şi Nr. 65, p. 13—14 ; — «Unirea»,
Nr. 13, din 30 martie, p. 119.
11. Vezi originalul în «Biserica Ortodoxă Română» XXX (1906-1907), Nr. 12, p. 1406-1407 ; - şi
reproduceri în «Tribuna» Nr. 31 din 20 m artie—2 aprilie, p. 125/6 ; — «Gazeta Transilvaniei», Nr. 61 din
17/30 martie, p. 3 ; — «Tejegraful Român», Nr. 31 din 20 m artie—2 aprilie, p. 125/6 ; — «Luceafărul»,
Nr. 7, 1907, p. 137.
12. «Tribuna» Nr. 62 din 17/30 martie 1907 ; — «Gazeta Transilvaniei» Nr. 62 din 18/31 m artie şi
Nr. 60 din 16/29 martie.
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din toate părţile». Deci Brote nădăjduia că se vor lua măsuri urgente
de îndreptare, dar fără a fi jignite interesele clasei dominante !
In consecinţă, ziarul «Lupta», în nr. 65 din 18/31 martie, oferea
lămuriri pentru românii din Transilvania şi Ungaria asupra răscoalei
ţărăneşti, folosind argum entarea lui N. Iorga, şi arătînd că principala
cauză a răscoalei era o nespusă sărăcire a ţăranului, căruia îi trebuie
mult păm înt pentru a se putea întreţine ; el are nevoie de o adm inis
traţie cu dreptate, căci «în toate este înşelat şi b r u ta liz a t; carte nu are,
drepturi politice nu are, e jefuit de (boieri) români şi străini şi a fost
lăsat fără s f a t ; numai dreptatea poate să împace ceea ce s-a tulburat
Ia... ţara fiind a românilor, deci românul să fie stăpîn».
Dar vinovaţii principali, moşierii şi arendaşii, nu s-au potolit, ci
dimpotrivă au cerut guvernului român şi regelui, prin întruniri şi m e
morii, ca să fie despăgubiţi pentru cele suferite din partea ţăranilor ,*
se părea cerere justă, odată ce regele i-a mulţumit în scris lui Gr. Cantacuzino pentru colaborarea oferită de conservatori la reprim area ră s 
coalelor, chiar cu forţa şi bombardamente, m enţionau unele ziare 13.
Dar în legătură cu «bătălia de la Băileşti» de lîngă Craiova, ziarul
^Telegraful Român» menţiona, în nr. 44 din 2 laprilie—4 mai (p. 183)
ca «ţăranii formau o putere mare»... ei s-au năpustit asupra soldaţilor
Ia luptă îndîrjită ; ţăranii au arătat acte de bravură, care ar fi pus
lumea în mirare dacă era aplicată faţă de un duşman» (real). «Iată, scria
:n ziar, ce element bun e ţăranul român întru apărarea gliei din regat
si de pretutindeni!» în preocuparea redacţiei stăruia, desigur, sub
«pretutindeni» în primul rînd Transilvania.
Căutîndu-se deci «instigatorii» în România, printre ei erau indicaţi,
in presa regală, şi unii preoţi şi această informaţie a fost preluată şi
ce unele ziare româneşti transilvănene. Astfel «Gazeta Transilvaniei», în
Nr. 64 din 21 m artie—3 aprilie, informa că după «distrugerea centrului
bandei de criminali de la Băileşti, cu regret între cei arestaţi se aflau
si mai mulţi preoţi şi numeroşi învăţători... şi în diferite localităţi s-au
găsit printre cadavre şi mai mulţi preoţi, care cu crucea în mînă aţîţau
oe ţărani...». Informaţia a preluat-o şi «Lupta» în Nr. 68, din 23 m artie—
5 aprilie, că «preoţii erau aproape de răsculaţi, chiar cu îndemnul».
Chiar şi Ion Slavici îşi exprima părerea, în «Tribuna», Nr. 65, că «nu •
ar fi fost cu putinţă cele ce se petrec, dacă preoţii, primarii, învăţătorii
si notarii ar fi avut cuvenita autoritate ; de altfel răscoala se explică
orin faptul că poporul e apăsat de greul vieţii, s-a simţit singur, fără
zrieten şi binevoitori pe pămîntul ţării sale... Vinovaţi sînt şi oamenii
zilei şi semidocţii de tot felul..., deci trebuie n eapărat să fie ocrotiţi
Cranii prin măsuri înţelepte» 14. Deci informaţia de acuzare a preoţi'.ii provenea din sursă moşierească, a ziarului «Conservatorul», spre
= intimida preoţim ea în general, scop urm ărit şi de clasa dominantă
cir. Transilvania şi aceasta cu atît mai mult că au apărut şi unii im 
13. «Tribuna» Nr. 63 din 18/31 martie, p. 2—3 ; — «Gazeta Transilvaniei» Nr. 63 din 20 m artie—
: irr.Lie, p. 2 ; — «Lupta» Nr. 66 din 21 m artie—3 aprilie, p. 4.
14. Articolul a fost reprodus integral în «Revista teologică», An. I, Sibiu 1907, Nr. 1, p. 172.
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postori, în haine preoţeşti, care seduceau pe ţăran, cum o constata
«Gazeta Transilvaniei» (nr. 64 şi 82).
Realitatea însă dovedea că prezenţa unor preoţi alături de ţăranii
răsculaţi avea aceleaşi motive, de sărăcie, disperare şi lipsă de în d ru 
m are ; şi apoi de secole de-a rîndul preotul de sat îm părtăşea soarta
ţăranului. Dacă era mare num ărul preoţilor care au suferit toate chinu
rile represiunii, în schimb era destul de limitat num ărul celor care au
îndem nat pe ţărani la răscoală şi i-au însoţit pe calea luptei lor lipsite
însă de organizare şi osîndită de la început înecării în sînge. Mult mai
numeroşi erau preoţii, care au căutat să liniştească spiritele, să îm pie
dice acte de d is tru g e ri15.
Prin măsuri severe de reprimare, răscoala ţărănească, numită d e
«Tribuna», în nr. 66 din 22 martie — 4 aprilie, «Plevna internă», a fost
înăbuşită la începutul lui aprilie 1907, fapt m enţionat de presa rom ână
transilvăneană cu oarecare uşurare, că după depistarea instigatorilor şi a
motivelor, se vor lua măsurile cuvenite de neapărată îndreptare ; totuşi
se mai strecurau afirmaţii, «fără a se dăuna proprietarii şi arendaşii» 16.
Totuşi «Gazeta Transilvaniei» preciza, în nr. 69, după presa din reg atr
că proprietarii şi arendaşii sînt dispuşi să îndulcească învoielile agri
cole şi să dea păm înt în condiţii mai avantajoase, numai dacă vor fi
predate produsele răpite şi va fi dres ce s-a stricat.
Ce priveşte num ărul morţilor, pe linie oficială, se afirma că n u m ă
rul de o mie, care se dă, nu corespunde, căci «acest num ăr se pare că
este foarte exagerat» şi informaţia a fost preluată şi de presa rom ână
din Transilvania 17. De fapt se trecea cu vederea, în mod voit, că n u m ă
rul real se urca la 11.000 ucişi, după evaluări generale, şi cu 62.000 de
arestaţi. în legătură cu aceste victime, juristul Constantin G. Dissescu
din România preciza, după cum o reda «Tribuna», în nr. 81 din 8/21
aprilie, că «e posibil să fi curs puţin sînge nevinovat, aşa e totdeauna
în războaiele civile, căci am voit pacificarea completă... mişcarea re v o 
luţionară trebuie înăbuşită şi cu concesii oportune...». Deci se propu
neau numai concesii şi nicidecum respectarea drepturilor. Chiar şi poli
ticianul Take Ionescu spunea în clubul conservator, după reproducerea
din «Tribuna» 18, în nr. 84 din 12/25 aprilie, că «Răscoala a fost o
adevărată invazie a barbariei... şi nii am nici o m ustrare de conştiinţă
pentru reprim area ei... deci n-ar fi demn de noi să plîngem represaliile
care s-au făcut».
—

i

15. Vezi amănunte la Gr. N. Popescu-Al. Botez-C. Rădulescu, Preoţimea ortodoxă şi* răscoala din
1907, în «Biserica Ortodoxă Română», (LXXV) 1957, Nr. 3 - 4 , p. 243-275.
16. «Gazeta Transilvaniei» Nr. 63 din 20 m artie—2 aprilie, şi Nr. 64, apoi 66 şi 69 cu revendicări ;
— «Tribuna» Nr. 66j din 22 m artie—4 aprilie, p. 2, şi Nr. 68 ; — «Libertatea» Nr. 15 şi 16 din m artie—
aprilie 1907 ; — «Unirea» Nr. 14 din 6 aprilie 129 ; — «Lupta» Nr. 72 din 28 m artie—10 aprilie, p. 2—3.
17. «Gazeta Transilvaniei» Nr. 66 din 23 m artie—5 aprilie, p. 5 ; — «Lupta» Nr. 68 din 23 m artie—
5 aprilie, p. 3.
18. «Tribuna» Nr. 67 din 23 m artie—5 aprilie şi Nr. 10, 75 şi 78 ; — «Lupta» Nr. 71 din 27 m artie—
9 aprilie p. 5—6 ; şi Nr. 83 din 10/24 aprilie cu anchetarea instigatorilor ; — «Gazeta Transilvaniei» Nr. 72
din 30 m artie—12 aprilie, apoi Nr. 74, 77 din 5/18 aprilie şi Nr. 78 şi 79 ; — «Telegraful Român» Nr. 39
din 7/20 aprilie, p. 159, cu anchetarea lui V. Kogălniceanu şi N. Iorga, cărora Ii se ia apărarea.
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E fără comentar.
Periodicul «Luceafărul», publica, în nr. 7 pe 1 aprilie pag. 137,
urm ătoarea constatare : «Intuiţia lui Gh. Coşbuc s-a realizat. Biata ţară.
românească a fost greu ştirbită în cinstea ei... Astăzi e durere acasă la.
noi... Au f o s t, clipe de încercare grea şi de pedeapsă amară ale unei
păcătuiri îndelungate. Viforul a amuţit acum, dar doarme încă în piep
turi şi vă cere din nou cuvînt, pînă se vor înlătura păcatele vechi.
Soarta întreagă a bietului ţăran va trebui uşurată prin măsuri ra d i
cale... Furtunile cu cît sînt mai puternice săvîrşesc o mai grabnică şi'
mai .largă primenire. Sufletul nostru al Transilvănenilor e îndreptat
astăzi peste munţi şi aşteaptă veşti bune...».
•
*
r
♦
*

«

Este semnificativ faptul pentru atmosfera transilvană, că profesorul
Ioan Lupaş de la Institutul teologic «Andreian» de la Sibiu, publicînd
în revista «Ţara Noastră», editată de poetul O ctavian Goga de la
«Astra», în nr. 14 din 1 aprilie, articolul Toate plugurile umblă, a fost
judecat de Curtea de juraţi de la Cluj şi condam nat cu închisoare de
3 luni la Seghedin. Textul încriminat era acesta : «aţi auzit cu toţii, ce*
iucruri fioroase s-au întîmplat prin M oldova şi Ţara Românească, din
pricina trufiei proaste şi îngîmfării păcătoase a boierilor şi a v e n e ti
cilor, hrăpăreţi», cu încheierea : «în pacea obidirii voastre, ca într-un
adînc întins de mare, trăieşte înfricoşatul vifor, al vremilor răzbu
nătoare» 19.
A şteptarea aceasta în nădejde răbdătoare de a fi înlăturate vechilepăcate a trebuit însă să se prelungească şi după desăvîrşirea statului
naţional unitar român din 1918, pînă ce s-a dat dreptate ţăranilor şi
muncitorilor în cadrul «Republicii».
Şi astfel aniversarea a 70 de ani de la evenim entele din 1907 se
realizează în plină rodire a tuturor nădejdilor, pentru care s-au jertfit,
atunci mii de ţărani harnici.
Pr. Prof. Milan ŞESAN
n
+
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■

19. Vezi p. 215—218 ; şi la I. Crăciun, Bio-bibliografia prof.

s

Ioan Lupaş, Imprimeria Naţională,*

PREOŢI ŞI ÎNVĂŢĂTORI ÎN RĂSCOALA DIN 1907
I. Răscoala din 1907 — o cauză dreaptă a ţăranilor

A supra evenim entelor din 1907 s-au scris pagini impresionante şi
s-au făcut diferite consideraţii. Literatura noastră beletristică le-a con
sa c ra t două monografii rom anţate *, iar istoriografia contemporană, o
lucrare monumentală, M area răscoală a ţăranilor din 1907 2. Informaţia
docum entară s-a îmbogăţit în uitimele trei decenii prin colecţia de
docum ente în trei volume Răscoala ţăranilor din 1907 3 şi alte colecţii
cu caracter regional. C o n sid eraţiile4 s-au axat pe exam enul tipologic
al acestor evenim ente ; problema a fost cum pot fi ele î n c a d r a t e : răz
v rătire (jacquerie), răscoală, război ţărănesc, re v o lu ţie ? Referindu-se
la determ inantele din 1907, literatura oficială >a timpuiui a încercat
să acrediteze o versiune, care deplasează răspunderea sîngeroaselor
evenim ente asupra altor factori decît cei reali, printr-o abilă subrogare
a cauzelor. Este vorba de rolul «instigatorilor».
Noi socotim că 1907 a fost o răscoală, care a avut în primul rînd
cauze endogene de lungă gestaţie.
Structura agrară a ţării noastre şi relaţiile de producţie păstrau
încă, în 1907, puternice reminiscenţe feudale. România era, după for
m ula banalizată, o ţară «eminamente agricolă», în care predomina
m area proprietate, latifundiile.
Din suprafaţa de 131.353 km2, 76% era pămînt agricol şi .forestier,
repartizat după cum urm ează : 31 % latifundii private, 21o/0 proprietate
a statului şi de mînă m oartă (împreună cu primele, 52%), 48% proprie
tate ţărănească.
Pe aceste structuri, se organiza compl'exul relaţiilor de producţie,
al căror tablou elocvent ne-a fost alcătuit — cu toate garanţiile de
p robitate şi informaţie completă — de doi distinşi m agistraţi ai v r e m i i :
V espasian Erbiceanu, judecător de instrucţie pe lîngă Tribunalul Iaşi,
pentru Moldova, şi Eftimie Antonescu, în aceeaşi funcţie la Vlaşca,
1. Liviu Rebreanu, Răscoala. Prefaţă Ovid S. Crohmălniceanu, ed. II, Bucureşti, 1967.
2. Cezar Petrescu, 1907, voi. I —III, Bucureşti, Editura de Stat pentru literatură şi artă, 1957.
2. Marea răscoală a ţăranilor din 1907. Redactor responsabil Acad. Andrei Oţetea şi I. PopescuPuţuri, Ed. Academiei, Bucureşti, 1967.
3. Răscoala ţăranilor din 1907. Documente publicate de Mihail Roller (3 voi.). Ed. de Stat, Bucu
reşti, 1948 şi 1949. A se vedea şi : Documente privind problema ţărănească din Oltenia în primele două
decenii ale veacului al XX-lea (2 voi.), Craiova, 1967-1970 ; Răscoalele ţărăneşti din 1907 din Oltenia,
Craiova, 1907 ; Răscoala ţăranilor din 1907 din Oltenia, Bucureşti, 1957 ; Studii şi rejerate privind răs, coaiele ţăranilor din 1907, Bucureşti, 1957 ; Problema agrară in lupta ţărănimii din România 1904—1906,
Bucureşti, 1960.,
4. Lumini noi privind sociologia revoluţiei pot fi găsite în : Claude Riviere, Le changement social,
în «La sociologie et les sciences sociales», sub direcţia lui Jean Cazeneuve, Paris, 1975; J. Monnerot,
.Sociologie de la Râvolution, Paris, 1970.

%
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pentru Muntenia: Vespasian Erbiceanu îşi începe, astfel raportul Său
din 4 iunie 1907 : «Două mari nevoi are ţă ra n u l: pămînt de hrană şi
păşune de vite». M ai,departe, raportorul ex p lică: a) pentru falcia de
pămînt, ţăranul subarendaş plăteşte arendaşului principal «exorbitanta
sumă» de 100— 120 şi chiar 150 lei, în timp ce acesta a plătit proprie
tarilor (stat, epitropii, particulari) 20—25 l e i ; b) păşunatul unei perechi
de boi pe v ară costă 50 lei, iar al unei oi 4,50 lei (jum ătate din v a lo a 
rea anim alului); c) obişnuit, arendarea nu se făcea pe bani, ci pe
muncă, al cărei preţ este derizoriu (0,30 lei pe zi, faţă de; 3,50 lei, cît
primea lucrătorul francez) ; astfel, pentru o falcie de pămînt, se p lă
teşte : 40 prăjini popuşoi (prăşiţi, tăiaţi, strînşi, desfăcuţi etc.), 1,50—2
fălcii de seceră, 10 zile de muncă cu palmele e t c . ; d) pentru banii a v a n 
saţi din iarnă, proprietarul şi arendaşul încasează, pe numai o ju m ă 
tate de an, dobînda căm ătărească de 175o/o. Pentru completarea cruntei
imagini, trebuie adăugat că «acolo unde speculaţiunea şi exploatarea
e strigătoare la cer, este la m ăsurătoarea pămîntului, la evaluarea şi
răfuiala muncitorilor» 5, care situează relaţiile de producţie sub semnul
vandalismului. în raport, nu sînt pomenite ruşfeturile de sinistră n o to 
rietate, dar se compară situaţia ţăranilor de acum cu aceia a clăcaşilor
şi iobagilor de o d in io a ră 6 şi justifică astfel «freamătul ascuns de r e 
voltă», «starea cronică de răsvrătire sufletească», «sufletul sediţios»,
«predispoziţia perm anentă pentru răscoală» a ţăranului român. Tabloul
acesta apare' mai concret în raportul lui Eftimie Antonescu, referitor
la situaţia unui judeţ reprezentativ din Muntenia, judeţul Vlaşca. A st
fel, pentru 4, 6, 8 sau 10 pogoane primite de la proprietar sau a re n d a 
şul principal, ţăranul din Vlaşca trebuia : a) să lucreze complet 4, 5
sau 6 pogoane pentru arendator ; b) să dea dijmă 1/2, 2/5, 1/3 sau
1/4 din produsele pămîntului primit în arendă ; c) să facă-m uncile de
arătură, semănătură, ogor, seceră, grăpat de grîu, rapiţă etc. pentru 3
pînă la 14 p o g o a n e ; d) să facă 5— 12 zile munci cu braţele: şi 3—5 zile
cu c a r u l ; e) să execute proprietarului cu carul 2—3 transporturi de
produse la Giurgiu sau la Bucureşti şi alte 2—3 transporturi de băligar,
pietriş, maşini de treierat etc. Toate aceste sarcini figurau în contrac
tele de în v o ie li; în com pletarea lor, fără a apărea în contractul scris,
urm au ruşfeturile, adică plocoanele : 4—6 găini de pogon, 10—20 ouă
tot la un pogon, 1 muşchi şi o limbă de porc la Crăciun (sau echivalen
tul în bani), o litră de brînză pentru fiecare oaie învoită pe islaz ; apoi
alte d ă r i : cocâritul (cîte o baniţă d e porumb pentru presupusul porumb
copt consumat de ţăran), pîndâritul, pentru plata unui presupus pîndar
etc., e t c . 7. Spiru H aret arată că, în 1904, un arendaş i-a silit pe ţărani
— chiar din prima zi a preluării contractului de arendă cu-sfatul —
să-i plătească 240 lei fa lc ia .d e fîneaţă, pe care el o închiriase cu 12
i e i 8. Adaosurile neînregistrate m ajorau cîştigul proprietarului şi a re n 
daşului cu 600% peste preţul declarat în contract. Vasile M- Kogălni5. Răscoala ţăranilor din 1907..., voi. II, p. 28—30.
6. Ibidem, p. 31.
7. Ibidem, p. 119—120.
8. Spiru C. Haret, Chestia ţărănească, Bucureşti, 1907, p. 23.
* -
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ceanu — de la care împrumutăm ultimele date — ţinea să-şi asigure
cititorii că «faptele sînt riguros exacte» şi conchidea că aceste abuzuri
«îl robesc pe ţăran, fac dintr-însul o unealtă de muncă, un lucru, o
maşină» 9.
-In confruntarea dintre ţăran, reprezentant al muncii, şi proprietar
sau arendaş principal, care deţineau capitalul, cel exploatat la sînge
era ţăranul, munca. Sălbateca spoliere a ţărănimii îl face pe Spiru
H aret să observe că «arendaşii nu se interesau de calitatea păm întuluî
(care devenea un pretext), ci de num ărul locuitorilor de pe moşie» 10,
adică de dimensiunile exploatării posibile a muncii. Dacă, în balan ţa
acestor raporturi leonine, mai punem şi impozitul funciar, care pentru
ţărani era de 18—22 lei pe pogon, pe cînd, pentru latifundiari e ra
numai de 4 lei, şi dacă, în sfîrşit, ţinem seama că ţăranii îşi vindeau
produsele, sub apăsarea nevoilor, cu preţuri de jaf (cîrciumarii reali
zau din aceste vînzări beneficii de 300%) n , avem tabloul cutrem u
rător al relaţiilor de producţie, care sugrum au cea mai bună parte a
neamului : un ade' ărat genocid 12.
Judecătorul de instrucţie de la Iaşi, Vespasian Erbiceanu, ju sti
fica prin apăsătoarea situaţie de fapt «predispoziţia perm anentă p en tru
răscoală» a ţăranului român ; în aceste structuri agrare şi relaţii d e
producţie feudale, trebuie căutate cauzele obiective, dinăuntru, ale
răscoalei, şi în ţărănim e trebuie văzut instrum entul prin care s-a
manifestat presiunea forţelor subiacente asupra unei orînduiri nedrepteII. „Instigatori"?

Cînd, la 8 februarie 1907, ţăranii de pe moşia Flămînzi (jud. Boto
şani) — arendată de prinţul D. Sturdza lui Mochi Fischer şi subarendată
de
acesta în condiţii insuportabile — l-au
bătut pe adm inistratorul
Constantinescu, explozia mîniei lor, fără a fi fost un sem nal p recugetatf
a însemnat totuşi un foc pe culmea deznădejdii, reprodus aproape in
stantaneu pe toate culmile suferinţelor ţării pînă în Mehedinţi, aşa cum
pe vremuri se vesteau năvălirile tătare. A prinderea focului nu s-ai
făcut din afara hotarelor, ci dinăuntrul lor, iar aicir nu prin in te rv en ţia
unor «organizaţii» sau unor «instigatori», ci prin răbufnirea unui in 
cendiu, care mocnea demult sub aparenţele strălucitoare ale m arelui
«jubileu» (40 de ani de domnie a regeului Carol, 1866— 1906). A u to 
rităţile centrale s-au străduit totuşi să identifice «uneltiri revoluţio
nare», să
descopere «afiliaţiuni ţărăneşti», «organizaţii
sistem atice
anarhiste» 13, să subroge adevăratelor cauze nişte iniţiative şi urzeli
9. V. M. Kogălniceanu, Un cuvînt asupra învoielilor agricole, Bucureşti, 1907, p. 28.
10. Spiru Haret, op. cit., p. 23.
11. Ibidem, p. 42—43.
12. «...a omorî prin foame o populaţie întreagă este tot aşa de grozavă (alternativa) ca şi aceea
de a omorî prin gloanţe», Spiru C. Haret, op. cit., p. 5.
13. Răscoala ţăranilor. din 1907..., voi. I, p. 869. Intr-o circulară a ministrului de interne (15 martie1907), se exprimă convingerea că «O adevărată organizaţiune există în producerea mişcărilor...» şi ser
ordonă organelor în subordine să descopere pe diferiţii instigatori «care desigur trebuie să existe» (voi. I*
p. 807—808). O a doua circulară din 16 m artie este mai categorică : «Ne găsim înaintea unei organizaţi»
sistematice anarhiste» (Ibidem, p. 212 şi p. 817).
•(
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politice, spre a putea, în felul acesta, să devieze răspunderea de la
adevăraţii vinovaţi, care se bucurau încă de imunităţi feudale, spre
nişte factori mai uşor accesibili. în ain te de a vedea ce «agenţi rev o lu 
ţionari» preocupau autorităţile bucureştene, trebuie să arătăm că in ten 
ţiile lor au fost dezamăgite : «Din cercetările noastre — conchide în
raportul său V espasian Erbiceanu — făcute prin comunele pe care
le-am vizitat, am căutat, domnule Procuror General, să vedem dacă nu
cumva răscoalele au fost urzite de mai înainte de o mînă criminală,
de niscaiva instigatori, care să fi aţîţat pe ţărani, după un plan o rg a
nizat şi prealabil preconceput. în nici una însă, din localităţile vizi
tate, n-am dat de urmele unor asem enea agenţi revoluţionari» 14. A c e
eaşi opinie exprimă şi procurorul general din Galaţi, S. Missir, într-un
raport din 12 a p r i l i e : «Este incontestabil, Domnule Ministru, că, în
judeţele din această circumscripţiune, cauza principală a revoltelor
a fost contagiunea...» 15. Contagiunea însă nu s-a putut produce decît
pe un teren propice : infrastructurile şi tensiunea relaţiilor de p ro 
ducţie. Judecătorul de instrucţie de la Vlaşca, Eftimie Antonescu, sem 
nalează nişte «organizaţii» în persoana lui V. M. Kogălniceanu şi
Alexandru Vălescu 16. Toţi cei trei m agistraţi recunosc însă că princi
pala cauză a răscoalelor «este starea de extrem ă mizerie a ţărănimii
noastre şi mai cu seamă sistem ul nedrept de exploatare a muncii şi
nevoilor săteanului» 17. Ipoteza unor provocatori organizaţi este înlă
turată şi de Radu Rosetti, în lucrarea sa asupra răscoalei din 1907 :
«Pentru ca răscoalele de astă-prim ăvară :— argum entează el — să fi
fost roada unei acţiuni de aţîţare, această acţiune ar fi trebuit să fie
opera unei organizaţiuni desăvîrşite, în fiinţă de ani şi întinsă asupra
întregii ţări. Ipoteza fiinţei unei asem enea organizaţiuni, fără ca ea să
fi fost demult dată în vileag, alcătuieşte o absurditate» 18. Ţăranii
înşişi, implicaţi în răscoală, deşi au fost supuşi unor sălbatice anchete,
au fost unanimi în negarea oricăror in s tig a to r i: «Toţi sîntem vinovaţi,
toţi am f ă c u t !» au răspuns ei dîrz.
Ridicarea ţărănimii nu a fost pusă la cale după un plan întocmit în
hrubele vreunei organizaţii politice, duşm ănoase statului, ci a fost deslănţuită de palma de pe obrazul săteanului din Flămînzi şi generali
zată, aproape sincronic, pe tot cuprinsul românesc. Numita «conta
giune» a găsit pretutindeni, aşa cum am arătat, o stare explozivă, ceea
ce explică şi intensitatea din prima clipă a iureşului incendiar în cea
mai m arte parte din M untenia şi Oltenia. Aşa-zişii instigatori, ele 
mente care ar fi îndemnat la răscoală şi ar fi condus-o sistematic, n-au
existat. Intelectualii — scriitori sau cărturari de bibliotecă — au avut
tangenţă cu răscoala prin aceia că i-au prevenit pe conducătorii poli
tici asupra stării mizere a ţărănimii, ori au deplîns evenim entele după
14. Ibidem, voi. II, p. 33.
15. Ibidem, p. 110.
16. Ibidem, p. 118
17. Ibidem, p. 28.
18. Radu Rosetti, Pentru ce s-au răsculat ţăranii, Bucureşti, 1907, p. 623.
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consum area l o r 19. Poziţia acestor intelectuali e definită astfel de N.
I o r g a : «luptă pe faţă, fără nici o rezervă, împotriva prejudecăţilor
dominante,* cu ţinta neted trasată a ridicării, nu numai prin litera
tură, dar prin toate mijloacele culturii, înţelese în cel mai larg sens,
a sufletului naţional spre conştiinţa unităţii şi nobleţei lui, cu toate
consecinţele care apoi trebuiau să plece neapărat dintr-însa» 20. D e c i :
culturalizare în sensul cuprinzător, bazat pe conceptul con^plex de
cultură (Kulturgeschichte), propriu gîndirii lui K. Lamprecht, profe
sorul din Leipzig al lui N. Iorga. Ceea ce nu cade sub incidenţa infrac
ţiunii largi a instigaţiei, care — ca şi complicitatea — pune problema
autorilor morali, tot atît de vinovaţi, dacă nu chiar mai vinovaţi decît
autorii materiali, în cazul lui 1907, ţăranii.
%

»

HI. Cauze a ş a - n u m it e exogene

Sub obiectivul autorităţii politice au stat mai ales V.. M. Kogălniceanu şi A lexandru Vălescu, la centru ; învăţătorii, preoţii şi «stu
denţii», pe teren. Implicaţia acestora în evenim entele din 1907 îi defi
neşte — credem noi — ca factori exogeni, în sensul unei prezenţe
marginale, auxiliare, nu determinante, aşa cum au fost cauzele struc
turale pe care le-am num it endogene. Privită din perspectiva gîndirii
istorice actuale, acţiunea acestor factori îşi pierde caracterul penal şi
capătă o coloratură social-politică, un caracter idealist în sensul ace
lor «licăriri» ale unei conştiinţe istorice prerevoluţionare 21. în 5 sep
tem brie 1906, din iniţiativa lui V. M. Kogălniceanu, a fost convocat la
Bucureşti, în sala Oppler, un «Congres Ţărănesc», care votează un apel
Către săteni, difuzat în toată ţara. Congresiştii cereau pentru ţărani :
pămînt, învoieli bune, islazuri comunale, vot universal, şcoală. Cum
înţelegea apelul să se realizeze aceste deziderate, reiese din u rm ă 
torul pasaj substanţial : «Ţăranii sînt puterea, fiindcă ei sînt cei mai
mulţi. Să vie dar să lucreze alături de noi pentru îmbunătăţirea soartei
lor. Dacă vor sta nepăsători, nu vor căpăta niciodată ceva temeinic şi
cu rost. Ei trebuie să capete îm bunătăţirile de mai sus prin puterile
lor şi să nu se aştepte la pomană. N oi nu vrem să facem nici răscoală,
nici tulburare printre o a m e n i ; de asemenea, nu voim să facem pe
ţărani a crede că vor putea căpăta dintr-o zi pe alta ceea ce cer...» 22.
Apelul îi îndeamnă pe ţărani să se unească. M işcarea iniţiată se n u 
m eşte Reuniunea ţărănească şi va crea în ţară «afiliaţii ţărăneşti».
%

19. Istoria poporului român, sub red. acad. Andrei Oţetea, Bucureşti, 1970. «Mulţi intelectuali au
luat în scrierile sau în cuvîntările lor apărarea ţăranilor : V. M. Kogălniceanu, care a şi fost arestat ca
instigator, N. Iorga, ameninţat de marii arendaşi şi de moşieri ca instigator, A. D. Xenopol, dr. Ion
Cantacuzino, Al. Vlahuţă şi I. L. Caragiale», p. 305. Pe aceeaşi poziţie s-au găsit şi dr. C. I. Istrati,
Spiru Haret, Gh. Coşbuc cu poezia Noi vrem pămînt, Barbu Delavrancea, Radu Rosetti, C. DobrogeanuGherea, C. Stere, Garabet Ibrăileanu. Pe lîngă acţiunea acestui grup, care a lucrat însă dispersat, trebuie
m enţionată atitudinea activă a cercurilor muncitoreşti, în frunte cu M. G. Bujor.
20. N. Iorga, Istoria românilor, voi. X, Bucureşti, 1939, p. 295.
21. Claude L6vi-Strauss, Anthropologie structurelle şi Interviul din noiembrie 1963 în revista «Esprit»,
apud : Andre Akoun, Les âtapes de ia sociologie, în «La sociologie et la Science de la sociSte», Paris,
1975, p. 228.
22. V. M. Kogălniceanu, Către săteni, 1906.
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Acest apel poartă sem nătura a peste 40.000 de nume.. în comitetul celor
patru constituit ad-hoc figurează şi un preot, Iconom Ilie Roşoga, iar
alţi 16 preoţi semnează în primele locuri ale apelului, alături de n u m e
roşi în v ă ţă to r i23. In cadrul aceleiaşi acţiuni pentru «îmbunătăţirea»
stării ţăranilor, V. M. Kogălniceanu rosteşte, la 2 feburarie 1907, în
sala Atheneului, un discurs mai viguros şi mai o fe n s iv 24 : «...cînd îţi
trece adică pe dinaintea ochilor întreaga jale şi toată nedreptatea ce
se face ţăranului nostru sub privirea nepăsătoare sau complice chiar a
stăpînirii, atunci abia îţi dai seama cu adevărat că blîndeţea merge
prea departe şi că răbdarea ar trebui să aibă şi ea margini» 25. Aceste
idei şi această stare sufletească erau îm părtăşite de o bună parte din
tre preoţi şi învăţători în ajunul răscoalei.
Mai sistematic şi cu o mai înaltă autoritate, atacă problem a ţă r ă 
nească Spiru Haret. După ce recunoaşte «dreptul ţăranilor de a trăi în
ţara lor», acest generos fiu al păm întului românesc denunţă jaful lati
fundiarilor şi arendaşilor, precum şi «venalitatea administraţiei co
rupte», şi cere să fie sprijinită lupta ţăranilor pentru «recucerirea p ă 
mîntului lor strămoşesc din mîinile m urdare ale unei bande de hoţi» 26.
Spiru H aret vedea posibilă această «recucerire a pămîntului străm o
şesc», nu numai prin acţiunea cadrelor didactice şi a preoţimii de la
sate, ci şi prin intervenţia directă a ţăranilor ; el cere, încă din 20
ianuarie 1905', «introducerea ţărănimii ca factor activ şi inteligent în
viaţa noastră de s t a t » 27. Rolul preoţilor şi învăţătorilor în această
acţiune de ridicare a ţărănimii era privit de H aret ca primordial :
«preoţii săteşti, ca şi învăţătorii, ar putea să devină agenţii cei mai
buni şi mai utili în campania pentru ridicarea morală şi m aterială a
sătenilor» 28. Prestigiul lui Spiru H aret în rîndul învăţătorilor şi p re o 
ţilor crescuse în aşa măsură, încît cuvîntul lui apărea aureolat ca o
evanghelie a emancipării ţărăneşti.
Cum au acţionat, în săptămînile fierbinţi ale lui 1907, preoţii şi
învăţătorii şi cum i-au privit autorităţile locale şi centrale ? î n , 5
februarie 1907, Prefectura de Dorohoi raporta Ministerului de In te rn e :
«începutul mişcării locuitorilor din unele comune ale acestui judeţ,
m otivată de lipsa de pămînt pentru hrană şi că acea mişcare (din 14
februarie 1906) se făcea în urm a îndem nului învăţătorilor şi preoţi
lor...» 29. Raportul afirmă că între săteni şi marii proprietari şi arendaşi
au domnit «bune raporturi», dar că «aceste bune raporturi încep să
dispară datorită instigaţiunilor malicioase (sic) ale învăţătorilor şi
23. Iată numele celorlalţi 16 preoţi semnatari ai acestui im portant d o cu m en t: preotul Schelărie,
rr. I. Golianu, pr. M. Popescu, pr. G. Bălteanu, pr. B. Sandova, pr. Dim. Ionescu, pr. Ilie Gh. Popescu,
rr. Atanasiu Ion, pr. Ion Andreescu, pr. M. Popescu, pr. Ion Copuceanu, pr. Gh. Dobrinescu, pr. D. PeZ'escu, pr. Teodorescu, >pr. Ion Diaconescu, pr. D. Cernescu — (Răscoala ţăranilor din 1907..., voi. III,
cucureşti, 1949).
24. V. M. Kogălniceanu, Un cuvint asupra învoielilor agricole, Bucureşti, 1907 : «Ţăranii oricum,
s-au mai luminat în ultimul timp ; ...ei încep să devină cetăţeni, oameni liberi, egali înaintea legii,
^•em eiaţi pe drepturile date prin Constituţiune tuturor românilor. Ţăranii de azi nu mai sînt ţăranii de
ieri : turmă supusă, dusă uşor de nişte stăpîni fără de inimă. Nu, ei încep să se mişte» (p. 28—29).
25. Ibidem, p. 9.
26. Spiru C. Haret, op. cit., p. 11 —12.
27. Ibidem, în Prefaţă.
28. Spiru C. Haret, op. cit., p. 72.
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preoţilor săteşti», care i-au îndem nat pe locuitori «a nu se mai angaja
pentru lucrări agricole în schimb de păm înt pentru hrană ci a se răscula şi a lua chiar cu forţa moşiile pe seama lor» 30. Desfăşurarea miş
cărilor din M oldova îi arată pe învăţători şi preoţi mai mult îndrumînd,
decît îndemnînd şi aţîţînd (instigatori). Prefectul de Neam ţ distinge
— în raportul său din 20 aprilie 1907 — între cele două funcţiuni :
«m-am convins că nici învăţătorii, nici preoţii n-au fost tocmai străini
de răscoale... rolul la care se reduce participarea învăţătorilor şi p reo 
ţilor la tulburările din judeţ e acela ori de îndrumători — cei mai
mulţi — , ori de încurajatori — cei mai puţini. Nici unul însă n-a fost
agent activ în felul celor din Muntenia» 31. Acest prefect susţinea că
învăţătorii şi preoţii nu ar fi corespuns marilor sarcini atribuite de
guvern şi îi învinovăţeşte — ca şi omologul său din Dorohoi — de
stricarea «armoniei între elementele alcătuitoare a comunelor», adică
între «proprietar, arendaş şi comerciant», de o parte, şi săteni, de altă
parte. Am văzut ce idei şi ce scopuri nutreau 'intelectualii satelor ;
îndrum area de care sînt acuzaţi, sub semnul acestor idei şi scopuri
s-a desfăşurat, acolo unde e sem nalată intervenţia lor. Desigur, din
unghiul de vedere al autorităţii, aceste idei apăreau incendiare, sedi
ţioase, iar scopurile direct provocatoare. în situaţia de îndrum ători se
găsesc la N eam ţ : învăţătorul I. V. Ungureanu, dirigintele şcoalei din
Uscaţi, comuna Războieni (Valea Albă), preotul I. Roşescu, directorul
şcoalei Calu, com. M ăstăcan, care «a ţinut predică la biserică», p reo 
tul învăţător G. Gheorghiu, com. Mărgineni, «care a lucrat pentru în 
fiinţarea unei bănci populare şi pentru o cooperativă», preotul G. Po
pescu etc. Un rol asem ănător au jucat pare-se şi cei şapte învăţători
implicaţi în Botoşani, ca şi preotul Gavril Neagu, paroh în Simnicea —
Balş ; preotul Haralamb T ătaru din com. Liteni — Suceava, care «a
răsculat (?) sătenii contra administraţiei moşiei» ; învăţătorul Const.
Dohotariu din com. Brădăţelu — Suceava ,* preotul Gheorghe Toma din
com. Buda — Patraşcani, jud. Tutova. Mai activ, în sensul de agitator,
a fost călugărul Gh. Gherman Rusu din Tecuci, care «a evadat din
arestul regimentului local...» şi «prin cuvinte rostite în public, a insti
gat pe concediaţi şi rezervişti la nesupunere către autoritatea militară
şi la revoltă» 32 Tot în jud. Tecuci, apar ca bănuiţi de participare la
revoltă patru învăţători. Se ştie că mişcările din M oldova n-au fost
atît de violente şi sîngeroase ca cele din Muntenia. Un cuvînt m ode
rator au avut acolo preoţii şi învăţătorii. în Muntenia, participarea lor
a fost mai directă ; de altfel, în multe comune, alături de aceşti fac
tori intelectuali, s-au găsit şi cadre adm inistrative (primar, notar, con
silieri comunali).
Formele sub care s-a manifestat participarea cadrelor intelectuale
la răscoală au fost multiple : de la simpla lectură a gazetelor, cu sau
fără comentarii, pînă la acţiunea directă, violentă, alături sau în frun
29. Răscoala ţăranilor din 1907..., voi. I, p. 75.
30. Ibidem, p. 76 şi 78.
31. Ibidem, p. 861.

32. Ibidem, p. 72.
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tea răsculaţilor. Mişcările din M oldova şif apoi, de pe cuprinsul în 
tregii ţări au fost înregistrate din primul moment, în presa centrală
sau locală. Presa cotidiană şi periodică era reprezentată — în timpul
evenim entelor din 1907 — de peste 160 ziare şi reviste, între care
10— 15 închinate vieţii rurale şi axate pe problema agrară. Cităm,
printre cele mai răspîndite : Gazeta Ţăranilor, editată în MuşăteştiArgeş de A lexandru Vălescu, un militant entuziast pentru em ancipa
rea ţăranilor, alături de V. M. Kogălniceanu ; Şezătoarea Săteanului
(jud. Neamţ), Vorbe Bune (Balş-Dolj), Ţărăncuţa (Balş-Dolj), A legăto
rul Liber (Alexandria-Teleorman), A nunţătorul (Giurgiu-Vlaşca), A p ă 
rătorul Săteanului (Bucureşti), A grarul (Bucureşti), Plugarul (GiurgiuVlaşca), Plugul (Buzău), Ţăranul (Craiova) etc. Articole îndrăzneţe au
fost publicate şi în România Muncitoare. Toată această presă a v e h i
culat informaţii şi idei, favorizînd ceea ce s-a numit cu un term en
oficializat, «contagiul». Fermenţii contagiului trebuie să fi fost, prin
capacitate intelectuală şi prin poziţia lor, învăţătorii şi preoţii. î n 
tr-un raport din 31 mai revizorul şcolar C. A lexandrescu (jud. Dolj)
enumără, între alte cauze ale răscoalei, şi «molipsirea» (contagiul) ;
termenul, pe care l-am găsit în rapoartele organelor judiciare, se răspîndeşte, căpătînd sensuri obsesive în literatura oficială. Ziarele sînt
denunţate ca un pericol de prim ordin, iar cititorii de gazete (în v ăţă
torii şi preoţii, deci) devin instigatori şi infractori de drept public.
Ministerul de Interne îl sesiza, printr-o telegram ă din 10 martie, pe
prefectul de Muscel că «preotul Fuerescu, primarul Chirculescu şi
Constantin Suride... ar fi îndemnînd la nesupunere pe locuitorii din
Purcăreni, acel judeţ, cetindu-le chiar şi primarul jurnale de ce fac
ţăranii în cele alte judeţe...»33. După opinia prefectului de Vlaşca,
«răscoalele care s-au petrecut în acest judeţ nu sînt rezultatul v re u 
nei instigaţiuni străine, ci totul a provenit din citirea ziarelor care au
pătruns la sate şi-ri care au văzut cele petrecute la început în M ol
dova» (telegramă către Ministrul de Interne din 28 martie 1907). Citi
rea jurnalelor i-a răsculat şi pe sătenii din Buzău 34. In «Pucioasa (jud.
Dîmboviţa) mulţimea de săteni citesc zilnic despre mişcările ţărăneşti
din nordul Moldovei» (telegrama din 22 martie) 35. Pornind de la aceste
constatări, organele în subordine propun interzicerea ziarelor la sate :
<în interesul menţinerii ordinei şi pentru a se preveni agitarea
în spirite, vă rog să binevoiţi a autoriza ca ziarele să fie oprite a se
distribui în comunele rurale...» (telegrama din Podul Turcului, 7 m a r
tie 1907) 36. Contagiul prin m ijlocirea ziarelor nu e de conceput fără
intervenţia efectivă a intelectualilor, în m ajoritate învăţători şi preoţi.
Dacă «cititorii de ziare» nu sînt calificaţi totdeauna de instigatori, ei
apar, în schimb, deseori, la rubrica «bănuiţilor», pe care, pînă la urmă,
justiţia represivă i-a exonerat de răspundere penală : erau prea mulţi.
In Ţara Românească, preoţii şi învăţătorii nu numai că îi ţin la curent pe
ţărani cu cele întîmplate în ţară şi îi îndrum ă în raporturile lor cu a u to 
rităţile, proprietarii şi arendaşii, dar trec adeseori la fapte, se pun în
33. Ibidem, p. 411.

34. Ibidem, p. 461.

35. Ibidem, p. 564.

36. Ibidem, p. 792.
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fruntea răsculaţilor. «...Preotul Nicolae Bărdescu din com. V alea U rsu
lui — raportează prefectul de M ehedinţi -1- a fost prins în capul d ev as
tatorilor, care au săvîrşit devastările şi incendiile' în com. T îm nar cu
care ocazie a fost rănit de armată. Preotul C. Isverceanu din com. Rogova, învăţătorul Constantin Zaharescu din com. Rogova, instigare la
revoltă ; învăţătorul Florea Vlădescu, com. Greceşti, instigare la d e
v a s ta r e 'ş i in c e n d ie re » 37. Iar autorităţile reprimă aceste acte fără m ilă :
«La gara Tîmna, s-a prins în tren preotul Bădeanu şi notarul V asilianr
capi de revoltă din satul Podul Grosului, încercînd să fugă au fost
împuşcaţi...» 38. In fruntea răsculaţilor, s-au mai g ă s i t : învăţătorul Mihail Popescu din com. Băbeni-Făureşti, «care a propagat idei n e să n ă 
toase şi a aţîţat pe ţărani împotriva proprietarilor şi arendaşilor din
localitate j învăţătorul Ion Stpenescu din satul B e r b e ş ti: în casa sa
s-au făcut primele planuri şi pregătiri pentru începerea răscoalei din
L a lo ş ; preotul Gh. Nicolăescu, com. Pietrările, care a constituit în
localitate o sucursală a societăţii Reuniunea ţărănească ; preotul M ărgăritescu din Corn. Vîrleni» — toţi aceştia din jud. Vîlcea. Printre ră s
culaţii căpetenii din Muscel, figurează preotul Limberea, com. VăleniPodgoria şi preotul Dumitrăchescu, com. D o b re şti89. Un denunţ că tre
M inisterul de Interne arată că «preotul com. Lunguleţu... îm preună cu
primarul, hotarul şi învăţătorii de acolo sînt răzvrătitorii sătenilor şi
adăpostesc pe alţi instigatori străini de localitate» 40. Prefectul de Rom anaţi informa Miiiisterul de Interne, într-o telegram ă din 29 martie,
a fi arestat». O altă telegram ă îi identifică pe arestaţi : preotul S a c h e larie Popescu din com. Popănzăleşti, preotul'Spiridon Popescu din com.
B rastavăţ şi preotul Dumitru Ionescu din com. Cîmpeni. între inculpaţii
judeţului Olt este şi preotul Carp Popescu din com. Tituleşti. în Vlaşca,
sînt m e n ţio n a ţi: preotul Tecucianu, com. Găliţeni, preotul Călin D e lcea, com. Tîrnavele, preotul Badea Cristescu, com. Bălănoaia şi p reo-.
tul Dobrescu, com. Crevenicu •— R ă d u le ş ti; în Prahova, sînt «suspec
taţi» : Ioan N iculescu, parohia B ă n e ş ti; Petre Provianu — Bucov, D u
mitru Săvulescu — Buştenari, Ştefan Popescu — com. Sîngeru ; în
Argeş, este semnalat ca «instigator» preotul Ion Predescu, com. Băsenii-Stîrci, iar în R. Sărat, tot ca instigatori trimişi în judecată, p r e o ţii
N. Budescu şi D. Peţrescu, din com. C o stienii-M ari41. Doljul, care a
fost teatrul unor sîngeroase lupte, a dat un. contingent im portant de
preoţi inculpaţi : N. V oinescu din Drănic, V asile A. Ioniţă din Urzi
cuţa, C. Ionescu, Al. Popescu şi P e tr e Dumitrescu din Băileşti. Cu
a c e s te f nume, nu am epuizat lista, mult prea lungă a preoţilor şi în v ă 
ţătorilor participanţi la răscoală. Cifrele date de M inisterul .de Interne
nu sînt deloc concludente, în general autorităţile centrale urm ărind să
prezinte ca neim portantă participarea cadrelor didactice şi bisericeşti
la evenim entele din 1907. într-o adresa a M inisterului de Interne c ă tre
»

_
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37. Ibidem, p. 867.
38. Ibidem, p. 755.
39. Ibidem, p. 879.
' 41. Răscoala ţăranilor din 1907..., voi. II, p. 397.
—-

40. Ibidem, p. 565.

-
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Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor din 28 mai, se menţiona «două ta b e le
anexe cu numele învăţătorilor (41) şi al preoţilor (22), care au luat
parte la răscoală — arestaţi şi depuşi ca implicaţi în răscoale» 42.
IV. „Praporele pe ficaţii săracului"

Preotul Ştefan Tomescu din com. Cremenarii-Flămînda (jud. A r
geş) ar fi strigat, prins în vîrtejul evenim entelor : «Apoi a venit v r e 
mea să scoatem praporul din plămînii bogatului şi să-l punem pe fi
caţii săracului» 43.
Preoţi şi învăţători au lămurit, au îndrumat au sfătuit şi au luptat,
alături sau chiar în fruntea poporenilor obidiţi, căzînd împreună cu ei
pentru o cauză care le sta mai aproape de inimă decît celorlalte
categorii sociale din afara ţărănimii. Compasiunea învăţătorilor şi p reo 
ţilor pentru suferinţele satelor a găsit accente impresionante chiar la
acele cadre chem ate să acţioneze sub ordinele autorităţii publice. O'
justă înţelegere, o hotărîtă luare de poziţie pentru ţărani se revelă în
rapoartele revizorilor şcolari către organul lor tutelar, Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor. Cu o vehem enţă, fără posibilitate de replică, revizor
şcolar Gh. Nicolau (jud. Neamţ) denunţă una dintre racilele fundam en
tale, direct răspunzătoare de mişcările ţărăneşti : administraţia comu
nală ,- primarii — «oameni fără cunoştinţă» ; secretarii — «derbedei dincea mai coruptă clasă a m ahalalelor oraşelor» ; perceptorii — «la fel» ;
inspectorii comunali — «afacerişti, jefuitori e tc .» 44. Un fulminant rechi
zitoriu ! Revizorul C. A lexandrescu din Dolj deplînge, în termeni m iş
cători,' situaţia nefericiţilor ţărani : «Răul tratam ent al ţăranilor (bătăir
jecmăniri etc.) ; lipsa de sentiment omenesc faţă de cel ce, cu atîta
sudoare, umple pătulele şi magaziile altora...»45. Indignarea acestor
«apostoli» ai satelor capătă o expresie, care frizează codul penal, în
raportul revizorului Petre Rădulescu din Romanaţi. Acest cinstit sluji
tor al adevărului denunţă «tîlhăriile proprietarilor şi arendaşilor (dijmă
2/3, amenzi, abuzuri fără margini etc.)» 46 şi dă ca exemplu situaţia unui
sătean neştiutor de carte, stors pînă la desfiinţare de un căm ătar lacom :
«şi despre un astfel de om năpăstuit şi împins la disperare, noi zicem
că e fiară, cînd pune mîna pe topor sau c h i b r i t! » 47. Raportul era scris
în faza represiunii, după stingerea incendiului, şi justifica «excesele»
răsculaţilor ţ ă r a n i 48. Alături de unii m agistraţi probi ca V. Erbiceanu,.
E. Antonescu, S. Missir, învăţătorimea, şi preoţimea au înţeles şi au.
apărat cu îndrăzneală cauza ţăranilor.
Alexandru CONSTANTINESCU

*
*

42. Idem, voi. I, p. 895—896.
43. Ibidem, voi. II, p. 375.
44. Ibidem, p. 269.
45. Ibidem, p. 416.
46. Ibidem, p. 468.
47. Ibidem, p. 470.
48. Ibidem, p. 471..

1907. PERSPECTIVĂ ARGHEZIANĂ
Se împlinesc şaptezeci de ani de cînd, Ca din senin, în martie, în 
tr-o noapte, / S-a ridicat spre cer, din Hodivoaia, / Şi din Flămînzi, şi
:Stănileşti, v ă p a ia 1 marei încercări a neamului, Răscoala ţărănească
din 1907. Astăzi, iarăşi, deschidem în amintirea ei cel din urm ă hrisov
în care s-a însemnat cu sîngele bunicilor noştri răbojul morţilor căzuţi
pe brazda României. Ne referim la opera lui Tudor Arghezi : 1907 —
P eizaje.
Intîia chemare răsunînd din slova tipărită, vibrează peste un mare
ospăţ al focului, într-o noapte de zguduitoare renaştere cînd, cu mic,
cu mare, ţara este jertfitoare şi jertfită, pentru slobozirea braţelor şi
a sufletului, pentru dreptul la pîinea vieţii. Peste ogoare aleargă fla
c ă ra mistuitoare şi binevestitoare întru întîm pinarea unei lumi mai
bune. Şi s-au aprins de-a latul ţării, mii / De luminări şi de făclii, / Ca
la un Paşte şi o Înviere, / Facle, şi vipii, şi-opaiţe stinghere 2 (p. 7).
T o tu l se petrece în duhul dreptăţii, cu fruntea senină, cu conştiinţa
adevărului. Poetul se întreabă la sfîrşitul acestui prolog, de dramă a
ţărănim ii rom âne : Era să fie sărbătoare / Sau slujbă de înmormîntare ? 3. Deodată, această mocnire furibundă se lămureşte, cărţile sînt
d ate pe faţă : Ajută, Doamne, ţara-i în răscoală4.
Oamenii stau de vorbă sub acoperişul întunericului, mai tineri,
mai bătrîni, se miră că mai pot trăi, m ăsoară de unde au plecat şi
unde s-au p r ă b u ş i t : Moşneni, din vechi, pe ţarini, pădure şi imaşi, /
A ju n seră m şi-n casa străbună chiricfşi5 (Pe râzătoare). Dar printre ei
se num ără şi unii pe care vorba nu-i alină, cărora nevoile nu le mai
încap în inimă, ci se revarsă cu gust de fiere şi oţet, preschimbîndu-se
în strigăt, în chemare la revoltă. Dumitru ţărănoiul, dulgher şi lăutar
sintetizează starea jalnică a «tălpii ţării». De nu te bagi iscoadă şi
.slugă la ciocoi nimic nu-ţi rămîne. Te strădui fără noimă şi dai pe
brînci, te storci, / Rîndaş la boieria de cocină de p o r c i6 (Răzvrătitul).
El refuză, şi ca el cîţi alţii, orice colaborare, de orice fel, cu «lipitorile
satului», cum au fost numiţi de către cel mai popular poet român. Lui
D um itru îi trec de cumpăna pleoapelor vise de pribegie slobodă şi de
lum inare a minţii prin învăţătură, de întovărăşire cu cei de o seamă,
■sub semnul luptei. Şi celor ce v-apasă, vă mint şi vă înşeală / In ceasul
ju decă ţii le-ţi cere so c o te a lă 7, lăm ureşte el, cu accente amintind de
Îm părat şi proletar. Aceia, stăpînii satului, îşi dau mîna într-o sinistră
îioră pocită de cioclii şi otrava de peste mii de sate 8, bătînd călcîiui
1. Versurile citate sînt extrase din volumul : Tudor Arghezi, 1907 — Peizaje, Bucureşti, Editura
Tineretului, 1955 ; pentru feceste stihuri, trimitem cititorul la poezia Cuvlnt înainte, p. 7.
2. Ibidem.
3. T. Arghezi, op. cit., p. 8.
4. Ibidem.
5. Ibidem, p. 9.
6. Ibidem, p. 10.
7. Ibidem, p. 11.
8. Ibidem.
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peste coastele flămînzilor, ieşite la soare de sub pielea necesară, să se
sature cu razele, în lipsa terciului ajuns tradiţional. Printre ei se în 
ghesuie şi simonitii. Evlavia din timpuri, cinstită, înălţase / Lăcaşuri,
paraclise şi mînăstiri frum oase. / Un preot era preot şi crezul era crez J
(...) Măreaţa moştenire e luată în c h ir ie 9. Ţăranul, ajuns la sapă de
lemn, e un vîndut la mezat, o otreapă. Cuvîntul lui Dumitru se în
cheie cu o prevestire a celor ce vor să vie, ţîşnită dintr-un condei
muiat în cerneluri vechi scripturale, dogoritoare. Din cupele aprinse pe
matca lor de scrum, / întunece şi cerul puhoaiele de fum, / N u mai
rămîie piatră pe piatră, grinzi în grinzi. / Şi cadă şi tăria în ţăndări de
o g lin z i10.
Ritmul răscoalei neorganizate, izbucnind aici după ce a fost în ă
buşită dincolo, fărîmînd un mal cînd celălalt a fost proptit, slobozindu-şi puhoaiele atunci cînd se credea că lacurile subterane au secat,
este urm ărit de poet, pentru care trecerea de la un «peizaj» la altul
nu se face sub semnul continuităţii, ci al zigzagului fulgerelor, după
oglinda realităţii, într-un epos fragmentat.
Caporalul Paraschiv, care-a simţit în sînge o frăţie / (...) cu re
b e l i i 11 (Lipsesc morminte) îndrăzneşte, atunci cînd moartea unora din
tre aceştia urm ează a fi dată drept pildă, să încalce porunca superio
rilor şi să îngăduie răzvrătiţilor a fugi. La cercetarea noilor m orm in
te, / în lutul ţuguiat şi moale, / A fost găsit, în loc de oseminte, / Un
şir de muşuroaie goale 12. Datorită acestei fraternizări cu învinşii, ţara
are cu cincizeci de m orminte mai puţine 13. Eroismul lui Paraschiv v a
cădea el victimă răzbunării politico-administrative, simbol al simţămintelor înfiorînd piepturile ostaşilor puşi să înăbuşe mişcarea ţă r ă 
nească.
Cuconului Alecu îi sînt închinate cinci poezii, dintre care cea dintîi este un sonet (printre rarele sonete-pamflet din literatura noastră).
Pe Alecu Iliescu îl urmărim de la cîrma judeţului Olt la cea a p lutonu
lui de execuţie, înfiinţat în ograda sa, m onstru ridicol de vulgaritate,
prostie şi sadism. în continuare, facem cunoştinţă cu Duduia (capo
doperă, poate, a întregului tom), protagonista unei poeme care reia
o veche temă argheziană, din Flori de mucigai, Fătălăul. Desigur, cele
două lucrări, elaborări ale gîndirii dihotom ice-antonim ice14, merită
analizate în paralel, dar nu este prilejul potrivit aici. Portretul re p re 
zintă o slăbătură deşirată de fată bătrînă (un sac de oseminte), căr
turar neîmplinit şi m înuitoare însetată şi dibace a gîrbaciului, spaima
iobagilor, fierul roşu al spinărilor gîrbovite, vultur pleşuv corbit şi pîndit
de răzbunarea celor drepţi.
O serie de poeme, unele în stil popular, ca : Punga, Doină pe fluier,
Doină pe nai etc., înşiruie imagini caleidoscopice, panoramice sau in9. Ibidem.
10. Ibidem, p. 13.
11. Ibidem, p. 15.
12. Ibidem.
13. Ibidem.
14. Gîndirea care acceptă o realitate cu două chipuri simultan opuse ; în cazul de faţă : Şi nu e
s c i femeie de tot şi nici bărbat. Vezi Mihai Rădulescu Tragedia cunoaşterii : Othello, în «Limbile m odem e
s . şcoală», voi. 1, 1973, p. 67 ; Gîndirea dihotomică-antommică în literatura elisabetană, în aceeaşi publi
caţie, 1975, p. 111 şi Stilistica antropologică. O aplicaţie: Gtndirea dihotomică-antommică, în «Revista de
scorie şi teorie Iterară», tom. 24, nr. 4, 1975, p. 487.
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dividuale, ale uzurpatorilor tihnei naţionale, liota de arivişti şi de stăpîni nestăpîniţi, înscrişi, pentru posteritate, în litografii — manifest.
versificate. în Cauza cauzelor, tem a unui medic cinstit, denunţînd p u 
blic vina boierimii în privinţa stării mizerabile a păturii rurale, în g ă
duie poetului o reîntoarcere la uneltele unei limbi a sinistrului, pe
care în atîtea rînduri s-a dovedit a o şti îmbrăca în ţesătură de m iere
şi spumă de zori. Copii zac de guşter şi coptură, / Ţîşnită din ureche
şi ochi, ca o u n tu r ă ; / De oftică, de friguri, de scroturi, şi pelagră, /, De
uscăciune sau de bubă neagră, / Şi mor mai mulţi de două ori, / Decit trăiesc cu gilci în subsuori, / Cu ăbube, fălcăriţă şi umflături, / C în d
dîrdîind pe prispă, de frig, cînd în călduri. / Pruncii la sîn le zmulg, să
morfolească / Ţîţele maicii, ca de cîlţ şi iască, / Parcă hrănită numai
cu bozii şi ciuperci. / Sugacilor le unge limba cu zer şi t e r c i15. Des
crierea izbuteşte să contureze mai bine decît oricare fragment nevoile
m ateriale de nemaisuferit ce au pus sare pe carnea ogoarelor şi au
uns cu ardei călcîiele pragurilor, biciuind ţăranul din urmă, către inima
vîlvătăii.
Parada burtăverzimii nu-ţi dă răgaz să răsufli, cînd Stane, căpitane,
Pătru al Catrincii, Satul e i? ş.a.m.d., adună la ram pă zdrenţăroşii, cu
burţile lipite de spinări şi coasele în mîini. Unul, Pătru, a şi ajuns în
faţa instanţei. Gătit cu giuvaere, brăţări de lanţuri grele, / (...) strălucea
în fiare, ca un mitropolit I (...) Cînd se mişca din lanţuri şi se-ndrepta
să vază, / O sută de cădelniţi păreau că tămîiază...16 (p. 88). Intrarea
lui în sala judecăţii cutrem ură toate cugetele. Două lumi se confruntă.
El este tăios, de nestăpînit de către alţii, în schimb stîpîn pe sine şi
al jocului, vorba lui şi vocea lui loveau ca un c u ţ i t 17. E acuzat de cri
mă. A ucis moşierul din Covurlui, pe Nastasachi. Lupta dintre cei
doi este surprinsă «pe viu», cu troznete, zdrobiri şi buşituri. Acuzatul
nu tăgăduieşte. Dar înlătură cu dem nitate bănuiala intenţiei de jaf :
Dreptatea nu-i hoţie 18, explică el. Şi, fără teamă, deoarece a sosit clipa
ieşirii untdelem nului la faţa apei, Pătru al Catrincii, scoate la iveală
isprăvile sale de haiduc al revoluţiei, cunoscute puterii de stat ca
atare, însă al căror făptaş răm ăsese neştiut. Braţul lui Pătru n-a doborît decît tulpini viermănoase, lăm ureşte el pe îndelete. A utorul se
bucură să poată face o listă neagră a crimelor m ajore împotriva n e a 
mului, făptuite de marii proprietari de păm înt şi de către oamenii lor
de încredere. Mai mult, capul de răsculaţi s-a retras în codri, hălăduindr
tovarăş cu înseşi cătanele puse pe urmă-i. în timp ce se apără, el d e
fineşte pe cît de succint pe atît de profund starea lucrurilor, într-un
vers aforistic, cu sorţi de-a deveni zicală : In cap e nebunia, ce-o cauţi
la picioare ? 19. A ceastă nebunie se manifestă la pumnul de scamatori
«cu sticlă-n ochi», care trag sforile o c îrm u irii: O m ie de stăpîni cu
chei, / Care descuie ţara şi-o încuie, / Ca un cosciug bătut în cuie 20.
(O răzbunare). Tot omul adoptă un tipar de viaţă dihotomic-antonimic.
Modul nou de trai se num eşte : minciuna. N oi ne rotim ca şoarecii-m15. Ibidem, p. 55.
19. Ibidem, p. 91.

16. Ibidem, p. 88. 17. Ibidem, p. 89.
20. Ibidem, p. 96.

18. Ibidem, p. 90.
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prejur. / Ca să apuc un sac de grîu, îl fur, / Şi toţi trăind din păcă
leală, / Tot omul e-nşelat şi-nşeală, / N e m inte stăpînirea şi o m inţim şi
n o i 21. Ţara s-a îm părţit în d o u ă : ciocoimea şi vlăguiţii. Răscoala este,
la rîndul ei, definită cu o plastică m ăreaţă dar sobră : Era parcă drep
tatea ce-o fa<ce chiar pămîntul 22. Şi aşa a fost. Copiii păm întului s-au
ridicat să-şi apere dreptul la moştenire. între ei şi stăpîni se cască un
hău. Şi, totuşi, m ărunta lume a celor bogaţi, o lume fără coloană v e r 
tebrală, a învins mulţimile. Le-a măcelărit. A lăsat glia pustie.
Pe cîmpuri şi pe creste, printre oseminte, din bocete, însă, încol
ţeşte sămînţa unui nou 1907, cînd arm ata nu se va întoarce împotriva
părinţilor şi fraţilor, ci li se v a alătura (aluzie, cu chip profetic, la
•evenimentele epocii noastre). A cest Epilog încheie cartea închinată
de Tudor Arghezi acelora care, în tinereţile sale, au sfîşiat cu strigă
tele lor după dreptate paravanul surd ce ascundea stăpînilor ţării lu 
mina adevărată a vieţii.
Lector univ. Mihai RĂDULESCU
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21. Ibidem.

22. Ibidem, p. 102.
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„RUGĂCIUNEA" DE C. BRÂNCUŞI, MONUMENT FUNERAR
AL RASCOALEI DIN 1907
Patriotismul fierbinte al poporului român nu a fost un paleativ, ci
toată fiinţa sa s-a plămădit şi a crescut în glia străbună. Şi aceasta
datorită unor virtuţi strămoşeşti moştenite de la protopărinţii noştri
daci şi romani. Spiritul atletic al romanilor cu viaţa spirituală şi m e
ditativă a dacilor s-au îm preunat dînd naştere cuminţeniei, ospitali
tăţii şi dîrzeniei în a-şi apăra m oştenirea sfîntă. De aceea, toate m işcă
rile de idei, revoltele împotriva nedreptăţii, v ărsarea sîngelui pentru
dem nitate al înaintaşilor erau justificate ontologic şi exemplu de urm at
pentru urmaşi.
Vremurile de chin şi bejenie, de luptă şi epuizare, de jale şi rar de
bucurie au fost imortalizate în opere de artă, de maeştri ştiuţi sau
anonimi, pentru veşnică aducere aminte.
Sufletul acestui pămînt a fost ţă r a n u l ro m â n în ipostaza sa de m oş
tenitor, apoi de muncitor, clăcaş sau rob, îm proprietărit şi iarăşi asu 
prit, dijmuit şi osîndit. în istoria trecutului nostru «sarea pămîntului»
a fost ţăranul (N. Iorga), iar «gloria acestui neam» a fost plugarul...
fiindcă sîngele strămoşilor săi l-a legat de duhul gliei... şi unde sînt
mormintele acelora, acolo este şi pămîntul român» (A. D. Xenopol).
Ţăranul român poate fi acuzat de animism, dar nu în sensul mis
tic sau obscur al cuvîntului, ci în sensul că el credea în forţa pămîntului şi a roadelor lui că-i susţin existenţa şi-i perpetuează neamul.
O dată cu creştinarea strămoşilor o nouă semnificaţie şi un impuls al
nădejdii reînvierii din acelaşi pămînt a pecetluit pentru eternitate dra
gostea de glie, iar crucile şi troiţele de la răscruci şi fîntîni sînt edifi
catoare în acest sens.
Şi printre marii dăltuitori, şlefuitori şi modelatori de spirite eterne
ale neamului nostru se num ără şi «ţăranul de la Dunăre», cum este
cunoscut în cercurile criticilor de artă, Constantin Brîncuşi.
Ştiut fiind că epoca în care îşi duce viaţa un savant sau un artist,
îşi impune specificul ei asupra operei, tot aşa şi evenim entele istorice
sau sociale din timpul lui C. Brâncuşi (1876— 1957) 1 au influenţat chiar
«lucrul mîinilor sale». Este cazul răscoalelor ţărăneşti din 1907.
Cu toate că în perioada 1903— 1907, Constantin Brîncuşi fusese
plecat în Italia şi apoi în Franţa, el totuşi cunoştea situaţia 'tragică a
ţărănimii române. Cu toată scurta mîngîiere prin reforma agrară şi
m

1.
In expunerea de faţă, în afara documentarului Constantin Brâncuşi în cultura românească şi în
arta universală, în «Mitropolia Olteniei» XXIV (1972), nr. 11—12, p. 972—997 + 17 planşe, am folosit
lucrarea colectivă Colocviul Brâncuşi (13—15 octombrie 1967), Editura Meridiane, Bucureşti, 1968» 210 p.
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îm proprietărirea ţăranilor din timpul lui Cuza Vodă, cu asigurarea:
stăpînirii din 1877— 1878, cînd ţăranul rom ân a făcut minuni de vitejie^
pe cîmpul de luptă pentru independenţa de stat a României, situaţia
ţărănimii s-a agravat din ce în ce mai mult din cauza moşierimii şi
arendaşilor ei ducînd la pîrjolul general din 1907. Strigătele disperate
ale celor oprimaţi nu erau auzite ; imnele şi poeziile de revoltă ale
poeţilor nu erau ascultate ; predica şi îndemnul amvonului pentru drep
tate şi iubire erau ironizate î zeul M amona era atotstăpînitor. Declanşîndu-se răscoala, puternicii zilei, întunecaţi de propria lăcomie, în.
loc să facă dreptate au răspuns cu gloanţe pentru gloate, cu închisori
şi schingiuiri pentru «agitatori», care nu erau străini de neam : preoţii
ortodocşi şi învăţătorii poporenilor.
Ecoul răscoalei s-a făcut auzit în întreaga Europă. Artiştii au m ate
rializat evenimentul. Printre aceştia, Constantin Brâncuşi, în atelierul
său din Paris, modela monumentul reprezentativ cunoscut astăzi în
întreaga lume sub numele de Rugăciune.
Bine a ales profetul sculpturii m oderne acest «început bun» al
ieşirii sale la propovăduire în lumea artei : Rugăciunea, pe lîngă sem 
nificaţia ei creştină, reprezintă duhul celor 11.000 de ţărani răpuşi p e n 
tru nădejdea dreptăţii. Ea reprezintă pe mama îndurerată a neferici
tului clăcaş, la mormîntul soţului ucis, pe fiica lăcrimîndă şi goală la
căpătîiul fratelui, sau alesului in im ii; dar semnifică totodată Patria,
renăscîndă în nădejdea unui viitor fericit şi luminos... Constantin Brân
cuşi era suflet din sufletul poporului său... Rugăciunea a fost creată
ca ajutor al cuminţeniei pămîntului, era steaua mioritică ce coborîse
din vîrfurile pline de istorie, de jertfe şi olocauste sacre ale Carpaţilor, pînă în cîmpiile Bărăganului. Aici a fost săgetată M ioriţa (ţără
nimea) şi i s-a dat oţet în loc de roadele sfinte ale pămîntului şi fiere
în loc de ierburi m iraculoase şi hrănitoare. Rece şi tristă, gînditoare şi
visătoare ca o zînă, Rugăciunea a venit din Vrancea, de la Podul
Iloaiei, şi sălăşluieşte — ca şi Pietâ, din Sanctuarul Sfîntului Petru
din cetatea eternă a Romei — pe o lespede ferm ecătoare ce acoperă:
morminte ale căror vieţuitori îşi preumblă duhurile în rai sau în şeol.
pînă la obşteasca judecată.
Cunoscutul exeget al operei brâncuşiene şi în acelaşi timp prieten
al M arelui artist, Vasile Paleolog, socoteşte Rugăciunea «comanda po
menirii mortului», C. Brâncuşi îşi concepuse modelul înainte de p îrjo 
lul din 1907, anume în 1906, cînd locuia la Paris în «Place Dauphine».
Brâncuşi gîndea la istoria zbuciumată, dar plină de farmec şi îndemn a
poporului francez, frate şi de aceeaşi origine neolatină ca şi românii, şi
era extaziat de dealurile M ontpărnassului, iar spre m iazănoapte d e
Port Royal... Gusta forfotul Cartierului Latin din metropola Franţei şi"
işi zgîia ochii la piramida de fier a Turnului Eiffel... 2.
Citea în inima turiştilor pelerini ce ieşeau din Louvru uimiţi şi sfi
daţi de ochii omniprezenţi a Giocondei, de surîsul ei enigmatic, încîn;aţi de chipul zeiţei Venus din Milo sau tulburaţi de statuia zeiţei V icto
2. V. G. Paleolog, Tinereţea lui Brâncuşi, Editura Tineretului, Bucureşti, 1967, p. 170—171.
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ria. Alţii aveau în minte zilele de glorie ale împăraţilor Babilonului,
chipurile eterne ale metopelor Partenonului sau zbuciumul de istorie
patronat de figura legendară a lui N apoleon din Domul invalizilor.
Aici, pe malul Senei lîngă sanctuarul «Notre Dame de Paris», îşi ză
mislea Brâncuşi chipul Rugăciunii ascuţind dalta minţii cu faima carolingienilor, făuritori de civilizaţie şi libertate...
Şi aşa gîndind la libertate 3, Rugăciunea a fost închinată celui mai
tulburător evenim ent al ţărilor române din 1907, Răscoala ţărănească.
«Intîia lucrare de răscruce a lui C. Brâncuşi a fost sortită unui
mormînt din Cimitirul Buzăului...» scria cunoscutul critic de artă Dan
Hăulică 4, artistul legîndu-şi astfel soarta sa de durerile strămoşilor săi
ţărani din tată-n fiu, şi bine l-a zugrăvit Tudor Arghezi pe coregionalul său încă din 1912 cînd scria, referitor la 1907 : «Intîia mare în 
drăzneală a artei brâncuşiene n-a putut fi străină de această cutrem u
rare din adîncuri a lumii de plugari din care se înălţase sculptorul.
Imaginea de reculegere funerară pe care a zămislit-o a tu n c i' 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 cvasicunoscut, de la Buzău. Un Hristos cu 11.000 de trupuri
fusese răstignit pe o cruce mare cît ţara. De ce în Rugăciunea lui Brân
cuşi n-am desluşi întîiul m onum ent al acestui martiraj ?» (subl. n.) :>.
Iată că viziunea lui Brâncuşi, materializată prin Rugăciune, era com
pletă ; jertfele pentru dreptate, libertate şi pîine ale ţărănimii erau
strînse într-un singur nume Hristos, ca Cel ce are puterea deplină a
dreptăţii şi reînvierii. Rugăciunea lui Brâncuşi este simbolul, «jertfei
pentru acest pămînt» şi exprim area unei idei forţă 6 în cazul nostru
ideea libertăţii şi dezrobirii pe care ţărănim ea a căutat s-o încorporeze
în 1907. Aşa se explică faptul că «Rugăciunea» a fost tema care a
aprins în sufetul artistului ideea ce-i va călăuzi întreaga sa activitate 7.
Evident, s-au căutat explicaţii exogene asupra Rugăciunii lui C.
Brâncuşi de către criticii de artă ai Europei şi Americii. Astfel, criticul
germ an Eduard Trier socoteşte că Brâncuşi ar fi cunoscut opera sculpto
rului belgian George Minne, — care s-a bucurat de o mare reputaţie
la începutul secolului nostru, şi mai ales sculptura Fîntîna îngenunchiaţilor (1898), aflătoare în colecţia muzeului Volkwang (Hagen/W estfalen), oraş lîngă Diiseldorf. S-ar părea că uşoară influenţă să fi avut
asupra Rugăciunii şi modelele-sculpturi ale lui Lehmbruck : Femeia
îngenunchiată şi Femeia în picioare, lucrări expuse şi la Paris 8.
Ca şi Părintele Gala Galaction care dorea să v a d ă . înfrăţiţi pe
creştini şi pe musulmani (Papucii lui M ahmud) la fel şi C. Brâncuşi a
creat multe modele de Rugăciune pentru expoziţii pariziene sau newyorkeze, dar şi pentru budişti şi musulmani. Astfel, cunoscutul sculptor turc
N urullah Berk aprecia ca foarte interesantă pătrunderea operelor lui
3.
5.
6.
7.
&.

Ibidem, p. 172.
4. Dan Hăulică, Brântuşi, în «Colocviul Brâncuşi...», p. 24.
Ibidem, p. 5.
Ion Frunzetti, Viziunea folclorică a omologiei cosmice la Brâncuşi, în Idem, p. 84—85. .'
Ion Vlasiu, Aspecte generale in opera lui Brâncuşi, în Idem, p. 134.
Eduard Trier, Brâncuşi şi Lehmbruck, în Idem, p. 140—141.
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C. Brâncuşi în cimitirele musulmane, cu toată opreliştea Coranului care
socoteşte obiectele de la cimitire ca pericol de idolatrie 9.
Pe lîngă im portanţa naţională a sculpturii stelă-funerară Rugăciu
nea, C. Brâncuşi a dat o ripostă reuşită altor încercări simbolice, cum
ar fi : Omul chircit, de Derain, care se află în «Muzeul secolului XX» din
Viena, sau Femeia şezînd din M a illo l10, pe care le văzuse în călătoriile
sal.e prin Europa.
Rugăciunea lui Constantin Brâncuşi num ită de unii critici de artă
de confesiune protestantă Pietă ortodossa sau de către romano-catolici
M onument viu al evlaviei Răsăritului, constituie oful său sufletesc şi
contribuţia neprecupeţită la alinarea durerilor celor ce fuseseră je r t
fiţi pentru dreptate şi pîine. în acelaşi timp, rugăciunea este un simbol
al împăcării cu soarta, şi o cale pentru întîlnirile interreligioase şi
interconfesionale. A şa se explică de ce v arian te ale Rugăciunii, ca şi
alte sculpturi ale lui Brâncuşi, se găsesc în cimitire creştine şi n ecreş
tine (budiste, musulmane, şintoiste etc.) u .
Desigur, Centenarul naşterii lui Constantin Brâncuşi a prilejuit şi
întrunirea la Bucureşti sub auspiciile UNESCO a «Sesiunii ştiinţifice
internaţionale BRÂNCUŞI ÎN ARTA SECOLULUI XX» (15— 18 septem 
brie 1976, Bucureşti). Dintre comunicările care au fost susţinute cu
acest prilej şi care au reliefat ideea că M arele sculptor a lăsat Rugă
ciunea drept o com emorare a jertfelor ţărăneşti din 1907 se înscriu :
«Rugăciunea» şi semnificaţia ei în opera lui Brâncuşi, de Radu Bogdan ;
Aspecte din opera labirintică a lui Brâncuşi, de Vasile Paleolog ; Geo
metrie, sculptură, arhitectură la Bucureşti, de Adrian Gheorghiu.
Cu aleasă măiestrie, cu gust artistic şi captare pentru auditoriu au
fost eseurile şi consideraţiile intime asupra operei lui Constantin Brân
cuşi, făcute de Zoe Dumitrescu-Buşuienga, Brâncuşi — organizarea
modernă a s p a ţiu lu i; Florence M. Hetzler (SUA), B râ n c u şi: M onu
mentul meditaţiei din Indore, India ; Vasile Drăguţ, Tradiţie — model
— perfecţiune în opera lui C. Brâncuşi e t c . 12.
*
Cu prilejul comemorării jertfelor aduse pe altarul dreptăţii de către
ţărănim ea rom ână cu 70 de ani în urmă, se cuvine să amintim şi această
contribuţie a «patriarhului sculpturii moderne» C. Brâncuşi, care a lăsat
prin Rugăciune o tragică, dar veşnică amintire a înfierbîntatului An 1907.
Diac. P. I. DA VID
»

9. NuruIIah Berk, Sculptura-stelă la Brâncuşi, In Idem, p. 144—145.
10. W erner Hofmann, Discuţii, în Idem, p. 154.
11. A se vedea pe larg Constantin Brâncuşi tn cultura românească..., p. 984 —985, fig. 9.
12. In afara participării ca invitat şi consultant la Colocviu am cercetat şi materialul documentar
*1 se siu n ii; mulţumesc şi pe această cale organizatorilor şi în special Domniilor l o r : T retie' Paleolog şi
2 id u Brezianu, recunoscuţi exegeţi ai vieţii şi operei lui Constantin Brâncuşi.
* -
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„BISERICA ESTE STÎLPUL ŞI TEMELIA ADEVĂRULUI"
(I Tim. III, 15)
PASTORALELE DE CRĂCIUN ALE IERARHILOR
ORTODOXE ROMÂNE
*

Marile praznice a le creştinătăţii — Naşterea Domnului şi învierea Domnului —îndeamnă pe înalţii ierarhi ai Bisericilor să adreseze cu vîn t de învăţătură către
turma pe care o păstoresc. A ceastă v ech e tradiţie este respectată în toate Biseri
cile şi confesiunile creştine. Se scot în evidenţă, cu aceste prilejuri, fie învăţături cu
caracter general, fie unele aspecte caracteristice ale celor două mari evenim ente din
istoria mîntuirii.
Spre deosebire de această ţinută generală a pastoralelor «adresate d e toţi ierarhii
creştini credincioşilor la marile praznice, înalţii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române
luminează totdeauna cu învăţături fundamentale de credinţă legate de aceste mari
praznice traiul, viaţa de fiecare zi a credincioşilor ilor, în cadrul comunităţii de
credinţă, >a comunităţii naţionale şi a comunităţii umane în cadrul cărora creştinii
trăiesc ca parte în întreg.
*
după cum se conDe aceea pastoralele înalţilor ierarhi ‘ ai Bisericii noastre
stată din analiza lor — păstrează un permanent caracter viu şi actual.

Pastorala la Naşterea Domnului 1976 trimisă credincioşilor creştini de către Prea
Fericitul Părinte JUSTINIAN, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, locţiitor al Scau
nului Cezareei Capadociei, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Arhiepiscop al Bucureştilor,
începe cu binecuvîntarea a rh ie rea scă : «Har şi pace de la Dumnezeu, iar de la noi
arhierească binecuvîntare».
•

4

La început, Prea Fericirea Sa caută să introducă pe ascultători în atmosfera
specifică sărbătorilor noastre creştineşti, în atmosfera de căldură familială, deoarece
românul ortodox, oriunde ar fi, «respiră sărbătoarea, bucuria preaslăvitei minuni» a
întrupării Fiului lui Dumnezeu, «care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mîntuire s-a pogorît din ceruri şi s-a întrupat de> la Duhul Sfînt şi din Fecioara Măria
şi s-a făcut om» (Simbolul credinţei, art. 3).

f
4

în d r u m ă r i p a st o r a l e

99

Dar această' bucurie şi satisfacţie familială se răsfrînge asupra întregii
com u 
nităţi de neam şi de credinţă, fiindcă unitatea de cuget şi de simţiri pătrunde adînc
în conştiinţa credincioşilor. Dacă familia obişnuită trebuie să fie una cu atît mai
mult marea familie creştină, Biserica, trebuie să aibă la bază sfinţenia, viaţa curată
şi credinţa adevărată. Intr-adevăr, dacă biserica îşi înţelege menirea ei, atunci şi
credincioşii urmează pilda celor ce cu sinceritate au luat jugul lui Hristos. De aceea
Intistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, deşi este creatorul ecumenismului local,
caută să exp lice că Biserica este una, sfîntă, apostolească şi sobornicească.
Desigur, rostind cuvîntul biserică , subliniază Prea Fericirea Sa, gîadul credin
cioşilor noştri se duce în primul rînd la acel locaş de închinare în care ei 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 încălzească sufletul în atmosfera de sfin
ţenie pe care o găsesc aici, în casa în care ştim că El este mereu prezent în Sfînta
împărtăşanie... Biserica nu este o creaţie omenească, ci este o descoperire dumne
zeiască pecetluită cu puterea sfinţeniei de către Sfîntul Duh în ziua Cincizecimii.
Totuşi, locaş de cult au avut şi credincioşii Vechiului Testament, locaş pe care
Mîntuitorul, ca împlinitor »al Legii, il confirmă şi-i justifică existenţa. «Scris e s t e :
Casa Mea, casă de rugăciune se va chema» (Matei XXI, 13). La vîrsta de 12 ani,
Domnul Iisus este găsit în templu «...în casa Tatălui Meu trebuie să fiu» (Luca II, 49).
Sfinţii Apostoli şi primii creştini «erau în toată vremea în templu, lăudînd
şi binecuvîntînd pe Dumnezeu» (Luca XXIV, 53). însuşi îngerul Domnului porun
ceşte : «Mergeţi şi stînd, grăiţi poporului în templu cuvintele vieţii acesteia» (Fapte
V, 20). Tot în Fapte, citim : «Şi a plecat Barnaba la Tars ca să caute pe Saul şi
aflîndu-1, l-a dus la Antiohia. Şi au stat acolo un an întreg, adunindu-se în biserică,
şi învăţînd mult popor»( Fapte XI, 25—26).
Insă, atrage atenţia Intîistătătonil Bisericii Ortodoxe Române, prin biserică nu
se înţelege numai locaşul de închinare construit după anumite reguli şi împodobit
cu picturi adînc grăitoare şi cu atîtea obiecte sfinte trebuitoare slujbelor. Prin bise
rică mai înţelegem aşezămîntul, instituţia sfîntă, întemeiată de Mîntuitorul Hristos
pentru mîntuirea oamenilor. întrebarea de acum este : cum se poate căpăta mîntuirea ?
fiindcă nu este de ajuns doar ca cineva să fi primit botezul, devenind creştin. Nu
este suficientă nici credinţa. Pe lîngă acestea el trebuie pentru a se mîntui, să ducă
o viaţă după învăţătura lui Hristos, trebuie să săvîrşească fapte bune. Şi acestea se
cunosc în Biserică. Sfîntul Duh conduce Biserica prin cei pe care I-a ales. Iată ce
spune cartea sfîntă : «Luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma întru care Duhul
Sîint v-a pus pe voi episcopi, ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu , pe care a cîştigat-o cu însuşi sîngele Său» (Fapte XX, 28). Şi capul Bisericii nu este altcineva decît
Mîntuitorul Hristos (Efes. I, 22—23), iar noi sîntem mădularele (membre) ale Bisericii
.Rom. XII, 4— 5). A ceia sînt adevărate membre care ascultă de cei care au harul, de
cei hirotoniţi (Ioan XX, 21— 23), iar cei c e se leapădă de aceştia, zice Mîntuitorul, de
Mine se leapădă (Luca XI, 16).
în uiltima parte, Pastorala explică atributele Bisericii de una, sfîntă, soborni
cească şi apostolească şi implicaţiile acestor atribute asupra vieţii credincioşilor.
Pastorala se încheie cu obişnuitele îndemnuri pentru viaţă curată şi creştină şi
centru respectarea tradiţiilor noastre sfinte. Ori, în aceste tradiţii, intră şi unele aspecte
i e viaţă naţională şi socială, fiindcă Biserica Ortodoxă Română este permanent
«iituri de poporul român. De aceea, Prea Fericirea Sa în d ea m n ă : «..să fiţi fii vred
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nici şi devotaţi ai Patriei noastre, — care în anul ce vin e va aniversa două acte
importante din zbuciumata sa is to r ie : 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 ©alea (progresului şi 70 de ani de la Răscoala ţărănească din 1907, în
care mii de fii ai ţării noastre 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 sănătatea voastră
şi a celor dragi ai voştri, pentru binele şi propăşirea Ţării noastre iubite şi pentru
pacea întregii lumi, şi fac tuturor urări de sănătate şi fericire cu prilejul Dumneze
iescului praznic de astăzi şi Anului 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 cu toţi» (II Cor.
XIII, 13). Amin.

♦
Pastorala la Naşterea Domnului , 1976, trimisă iubitului nostru cler, cinului mo
nahal şi dreptcredincioşilor creştini de către I. P. S. IUSTIN , Arhiepiscop al Iaşilor,
Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, începe cu o formulă care este esenţa doctrinei
creştine : «Dumnezeu pe pămînt a venit şi omul la cer s-a suit», avînd această încre
dinţare putem uşor să înţelegem cuvintele condacului hram ului: «Fecioara astăzi,
pe Cel mai presus de fiinţă naşte şi pămîntul peştera celui neapropiat a d u c e ; îngerii
cu păstorii slavoslovesc şi magii cu steaua călătoresc, că pentru noi s-a născut prunc
tînăr, Dumnezeu cel mai-nainte de veci».
înaltul ierarh şi cunoscutul dascăl ex eg et al textelor sfinte, spune, referitor la
cuvintele clnitării: «Aproape tot ceea ce este scris în Sfintele Evanghelii cu privire
la naşterea în trup a Domnului nostru Iisus Hristos se află spus, aici pe scurt, în
cuvinte alese şi cu mare m eşteşug aşezate în ‘stihuri de către unul din cei mai
iscusiţi scriitori creştini, cu numele de Roman Melodul».
Arătînd împrejurările naşterii Domnului Hristos, Pastorala trece la tratarea propriu-zisă avînd ca temă înţelegerea venirii lui Mesia, de către noi, credincioşii. «Domnul
nostru Iisus Hristos a pogorît din cer p e pămînt In trup omenesc. Dumnezeu adevărat
şi om adevărat, El s-a înfăţişat înaintea oamenilor ca Dumnezeu-Omul».
Mîntuitorul n-a venit la voia întîmplării, ci întruparea Sa a fost prevestită. Pro
orocii vechi vorbiseră desigur mult despre Cel de Dumnezeu ales şi uns, Mesia-Hristos,
pentru a mîntui lumea. De la M oise pînă la Maleahi, multe la număr sînt prooroci
rile mai limpezi sau mai umbrite despre viaţa în trup a Mîntuitorului. Cea mai clară
vestire este în binecuvîntata zi a Buneivestiri, îngerul trimis de Dumnezeu pentru a
descoperi Fecioarei Maria taina naşterii minunate a Fiului ei a mărturisit că Iisus
este «Fiul celui Preaînalt..., Fiiul lui Dumnezeu» (Luca I, 32— 35). Vestind păstorilor
venirea Mîntuitorului în lume, acelaşi înger a^ dat mărturie că «s-a născut HristosDomnul», adică Hristos Dumnezeu (Luca II, 11).
In chip mai stăruitor decît îngerii, despre naşterea Fiului ilui Dumnezeu în tTup
dădeau mărturie, sub înrîurirea Sfîntului Duh, cei aleşi de Dumnezeu pentru a vesti
binefacerile Sale faţă de făptura mîinilor Sale. Zaharia şi femeia sa, Elisabeta, dreptul
Simeon, proorociţa Ana şi desigur mulţi alţii au vorbit într-un fel sau altul despre
pogorîrea Fiului lui Dumnezeu p e pămînt. Mai mult însă decît oricare altul, taina
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întrupării Mîntuitorului o cunoştea Preacurata Sa Maică, Sfînta Fecioară Mari a. Dar,
Maria păstra toate aceste cuvinte, cumpănindu-le în inima ei» (Luoa II, 19).
Lipsa de informaţii asupra perioadei copilăriei Mîntuitorului se explică şi prin
aceea că maica sa ţinea totul în inima Sa şi nu vorbea nimănui nimic.
Tăcerea Sfintelor Evanghelii, zice I. P. S. Sa, se întrerupe însă apToape pe neaş
teptate, făcînd loc istorisirii pe larg a arătării lui Iisus ca Fiu -al lui Dumnezeu, în
faţa învăţătorilor Legii Vechi, în templul de la Ierusalim. Şezînd în mijlocul lor, El
«îi asculta şi-i întreba... Şi toţi cei ce-1 ascultau se minunau de înţelepciunea şi răs
punsurile Lui» (Luca II, 46— 47).
In continuare, Pastorala demonstrează activitatea Mîntuitorului pînă la 30 de
ani şi după aceea, subliniind faptele, sem nele şi minunile care demonstrează că
Iisus este adevăratul Mesia.
Evident, au existat şi există îndoieli asupra lui Mesia, dar acestea sînt în afara
credinţei şi dorinţei de mîntuire, însăşi Taina întrupării rămîne o minune, de nepă
truns, dar un adevăr de credinţă : «Iar voi cine ziceţi că sint Eu ? Tu eşti Hristos,
Fiul lui Dumnezeucel viu...» (Matei XVI, 13— 17) j Tu eşti Sfîntul lui Dumnezeu
(Ioan VI, 64— 69) şi că nu există vicleşug în gura Lui (I Petru II, 22). N-a vorbit
nimeni ca El (Ioan VII, 46) şi n-a făcut nimeni ce a făcut El (XV, 24). însuşi sutaşul
roman, un străin de tradiţia evreiască, a rostit «In adevăr, acest om a fost Fiul lui
Dumnezeu» (Marcu XV, 39),
Luînid aminte* la toate acestea, prin faptele noastre devenim şi cu ajutorul
harului Sfîntului Duh, hristofori, pnevmatofori, teofori, aşa se explică şi cuvintele
spuse odinioară de Sfiinţii P ărin ţi: «Dumnezeu pe pămînt a venit şi omul la cer
s-a suit».
In ultima parte, I. P. S. Mitropolit face apel la conştiinţele credincioşilor ca să-şi
aducă aminte de evenim entele anului 1977, anume, Centenarul independenţei de Stat
a României şi 70 de ani de la Răscoala ţărănească din 1907. Peartru aceasta la zestrea
spirituală şi materială lăsată nouă de străbuni pentru păstrare, cinstire şi sporire,
se cuvine să adăugăm comoara înfăptuirii poporului nostru în etapa cea nouă a isto
riei n o a s tr e : independenţa deplină şi suveranitatea naţională, dezvoltarea şi propăşirea

patriei precum şi înscăunarea libertăţii şi bunei stări a tuturor cetăţenilor .
In încheiere se s p u n e : «Odată cu acest cuvînt de dreaptă învăţătură creştinească
şi de povăţuire părintească, îmi îndrept cugetul meu către bunul Dumnezeu, rugîndu-L
să verse p este fiecare dintre noi, peste ţara noastră şi p este întreaga lume darurile
cele bogate ale Sfîntului Duh, ţinîndu-ne în dreapta Sa, prin Fiul Său iubit, Domnul
nostru Iisus Hristos, care p e tronul măririi în ceruri, acum, şade şi aici, împreună
cu noi este, în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacurilor». Amin.
*

Pastorala la Naşterea Domnului 1976, trimisă de I. P. S. NICOLAE, Arhiepiscop
5/ Mitropolit al credincioşilor ortodocşi din Ardeal, Crişana şi Maramureş, îşi deschide
caginile cu vestea în g e r u lu i: «Iată vă binevestesc bucurie mare» (Luca II, 10).
In introducere, I. P. S. Sa arată că N aşterea Domnului, sărbătoare a bucuriei, este
rrăznuită de întreaga ilumg creştină avînd exem plul îngerilor şi păstorilor de la
Peştera cea sfîntă. Primii -închinători au fost îngerii şi păstorii, iar primii cercetători
i: Pruncului nou-născut au fost Magii. Magii sînt simbolul nostru şi noi trebuie să-l
clntăm cu viaţa şi lap tele bune pe Pruncul Iisus, dăruindu-i credinţa şi dragostea
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noastră, aşa cum Magii I-au dăruit aur, ca unui Împărat ; tămîie, ca o jertfă de
preamărire şi smirnă prevestimdu-I patimile.
în ceea ce priveşte scopul întrupării, I. P. S. Mitropolit ţine să su b lin ie z e :
«Mare este taina rînduielii lui Dumnezeu ! Minunată este şi negrăită înţelepciunea Lui I
Căci prin Fecioara Maria, Iisus Fiul lui Dumnezeu a venit în lume ca lumea viata
să aibă şi cît mai multă viaţă. Iisus Hristos s-a întrupat din dragostea nemărginită
pentru oameni. A venit în lume. S-a făcut asemenea nouă, afară de păcat, pentru a
ne învăţa cum să slujim unul altuia cu dragoste... Toată legea se cuprinde în aceasta :
«iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi» (Gal. V, 14). N oi avem datoria permanentă
de a trăi duhovniceşte : «Iar rodul duhului este dragostea, bucuria, pacea îndelungarăbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blîndeţea, înfrînarea, curăţia împotriva
unora ca acestea nu este lege...» (Gal. II, 22—23).
Naşterea Mîntuitorului este vestită pretutindeni, noi românii ortodocşi avem şi fru
moase colinde, prilej unic de a-L preamări pe Hristos.' De aceea în noaptea sfînt'ă
a Crăciunului colindătorii aduc vestea cea mare că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat,
pentru mîntuirea noastră : Acum proorociile şi toate scripturile / Despre Mesia Hris
tos / Toate s-au plinit frumos / Căci naşterea lui Hristos / Este scris c-aşa a fost /
înainte de-a se naşte Mesia / losif cu Fecioara Maria / A u pornit pe drum încet / Din
sătucul Nazaret / Au plecat oa să-mplinească / O poruncă împărătească...
Intr-adevăr, acestea mărturisesc că poporul român — zămislit din spiţa dacică şi
romană — a primit creştinismul de (La început şi că aici s-a născut şi aici a rămas
neclintit peste veacuri învolburate, statornic în datinile, obiceiurile şi vredniciile
moştenite de la străbuni. Aşa şina păstrat şi apărat fiinţa poporul nostru pe aceste
meleaguri. Aşa s-a păstrat unitatea poporului român, în vremea cînd era împărţit în
mai multe provincii, căci Carpaţii n-au fost niciodată o graniţă într^ fraţi, ci dimpo
trivă o punte de legătură nezdruncinată de vitregia veacurilor.
A vînd încredere în credinţa străm oşească şi evlavia neclintită a credincioşilor
eparhiei Sale, I. P. S. N icolae are convingerea că toţi vor ţine la datinile şi tradiţiile
româneşti şi în acelaşi timp vor contribui la edificarea noii vieţi în Patria noastră.
Iar anul 1977 va fi un an ju b ilia r: 70 de ani de la Răscoala ţărănească şi Centenarul
Independenţei.
Pastorala arată că Războiul pentru Independenţă a avut un larg ecou printre
românii din Transilvania. A şa s-a transformat acest război într-o manifestare a soli
darităţii şi unităţii naţionale a tuturor românilor. Cucerirea independenţei a pus bazele
Unirii de la 1 Decembrie 1918, prin care s-a realizat visul de* aur al lui Mihai V itea
zul şi al generaţiilor ce l-au urmat, generaţii care au aşteptat şi au luptat vreme
de secole pentru împlinirea acestui vis.
Amintind credincioşilor de datoriile pe care le a u .c a cetăţeni, înaltul ierarh le
atrage atenţia asupra păstrării neclintite a credinţei şi tradiţiei străbune şi în special
cinstirea sfinţilor, supracinstirea Maicii lui Dumnezeu şi adorarea Mîntuitorului.
Fie ca prin rugăciunile Maicii Domnului să ne învrednicim a prăznui Sfintele
sărbători ale Naşterii Domnului, Anului nou şi Bobotezei cu pace şi bucurie. Iisus
Hristos să binecuvînteze familia, munca şi viaţa noastră, ca să aducem roade bogate
pentru binele nostru al tuturor.
•

•

Pastorala la Naşterea Domnului 1976 trimisă de I. P. S. TEOCTIST, Arhiepiscop
al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei , preaiubitului cler, cinului monahal şi tuturor
binecredincioşilor creştini din acea eparhie — are ca motto

Sedelna praznicului: «Cerul
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şi pămîntul astăzi după vrednicie să se veselea scă şi îngerii şi oamenii duhovniceşte
să prăznuiască».
In introducere, I. P. S. Mitropolit tîlcuieşte sensul adînc al cuvintelor imnului
sfînt ca apoi să insiste asupra bucuriei noastre duhovniceşti, deoarece, «încălziţi de
asem enea îndemnuri, ne îndreptăm paşii la sfintele noastre altare, ca la Betleemul
descoperirilor dumnezeieşti, spre a ne împărtăşi din izvorul cel nesecat al dragostei
credinţei. A n după an, Seara sfîntă a preamăritei naşteri a Domnului Iisus Hristos ne
învăluie în strălucirea marilor împliniri mîntuitoare, iar bucuria trece de la suflet
la suflet, asemenea viului vieţii în zvîcnirile inimii, pentru întregul organism. Ea
îşi are izvorul în binecuvîntatele vestiri date odinioară prin văzui profeţilor şi acum
prin rostirile îngerilor adresate bunilor păstori aflaţi în preajma Peşterii, în care
Preacurata Fecioară avea să nască «prunc tînăr, Dumnezeu cel mai înainte de v e c i!» .
ilntr-adevăr, în zilele Crăciunului, în aceste luminate zile de praznic, tezaurul
cel nepieritor al Sfintei noastre ortodoxii revarsă belşug de frumuseţi prin imnele,
cîntările, colindele şi datinile strămoşeşti, legate de Naşterea Domnului, Anul nou şi
Bobotează. Duhul nostru ia aminte la toate, fiindcă primele ne vorbesc Sfintele Scrip
turi, Sfintele Predanii, precum şi bogăţia de creaţie şi de viaţă a înaintaşilor noştri,
care cu jertfele şi măreţia lor ne-au lăsat fagurii de miere ai limbii româneşti şi tăria
legăturii lor cu brazda părintească.
>
însăşi întruparea este un rod al dragostei d iv in e : «Intru aceasta s-a arătat
dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său cel Unul-Născut L-a trimis Dumnezeu
în lume ca prin El viaţă să avem» (I Ioan IV, 9). Numai crezînd cu tărie acestui cuvînt
apostolic, nădăjduim întru dobîndirea mîntuitoarelor binefaceri ale măritului praznic
al creştinătăţii, adică înfierea noastră şi părtăşia harului divin şi putem chema pe
Dumnezeu, A v v a , Părinte.
In calitatea noastră d e credincioşi şi fiii ai lui Dumnezeu avem datoria perma
nentă să ne eliberăm de patimi şi păcate şi astfel să putem iubi pe Dumnezeu. Prin
iubire, înţelegem şi chemarea praznicului de astăzi, deoarece gîndul şi inima noastră
zăbovesc îndelung în 'lumina razelor stelei de deasupra Betleemului, vestind răsăritul
«Soarelui dreptăţii» ! Cîntarea îngerilor, închinarea magilor, bucuria păstorilor şi tot
văzduhul de v ese lie şi e v la v ie alătură marea minune a naşterii Domnului de felul
în care strămoşii noştri au întîmpinat din cele mai vechi timpuri creştine această
sărbătoare a vieţii, a frăţiei şi a păcii. Una dintre aceste nestemate este şi colinda».
Colindele, aceste mărgăritare de poezie, spune înaltul ierarh, melodie şi optimism,
tălmăcesc nu numai Scriptura întrupării ci şi viaţa cu vîrstele istorice ale neamului
nostru, cu omenia cu munca şi talentul său creator. De aceea Biserica Ortodoxă
Română preţuieşte şi sprijină cu hotărîre munca avîntată a poporului nostru.
De aceea, subliniază Pastorala, anul acesta, la sărbătoarea Independenţei de Stat
a României şi Aniversarea a 70 de ani de la Răscoala ţărănească, Biserica va cinsti
marea sărbătoare a independenţei poporului român şi comemorarea Răscoalei din
1907. Totdeauna slujitorii Bisericii Ortodoxe Române au contribuit la înălţarea şi în
florirea Patriei dragi, se scrie în Pastorală.
Sînt deplin încredinţat, spune I. P. S. Sa în ultima parte, că toate aceste simţiri
legate d e împodobirea dreptei noastre credinţe şi de ataşamentul neclintit pentru
înălţarea Patriei vă încălzesc gîndurile şi inimile în aceste clipe de mare bucurie
creştină. însăşi sărbătoarea Naşterii Domnului ne arată cît de bogată cît de sfîntă şi
Eîntuitoare credinţă avem noi, ca o moştenire n ep ieritoare. de la strămoşii noştri
daco-romani. Printre aceştia se numără şi preotul Montamus, martir creştin, care se
____

$
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ruga -astfel la începutul sec. I V : «Creşte Doamne şi aipără turma cea credincioasă
a Bisericii Tale din văile D u n ării; cu ochii minţii văd, Doamne, cum în această latură
de pămînt se ridică un popor nou care va lăuda îin biserici numele Tău c e l sfînt în
limba lui (română)». Cît de mult ne m îngîie şi ne încălzesc aceste profetice cuvinte,
dovadă a ev la v iei străbune, a legămîntului fiinţei noastre naţionale.
Cu aceste bunuri sufleteşti să ne găsească sosirea Anului nou — 1977 — cu
strălucitele lui aniversări — precum şi Ziua arătării Domnului Hristos în împrejurările
Iordanului, sărbătoarea Bobotezei. La acestea se adaugă dragostea părintească a pă
rintelui duhovnicesc, care mereu se bucură de tot sporul şi belşugul sufletelor şi
căminelor noastre.
In încheiere, I. P. S. Sa asigură încă o dată pe a scu ltă to ri: «Mulţumesc Celui
ce
m-a întărit, lui Hristos Iisus, Domnul nostru, că m-a socotit credincios şi m-a pus
să slujesc Lui» (I Tim. I, 12), sfintei noastre Biserici strămoşeşti.
Incredinţîndu-vă de rugăciunile noastre, vă îmbrăţişez în Domnul şi Mîntuitorul
nostru Iisus Hristos.
\

*

*

Pastorala Ia Naşterea Domnului 1976 adresată preaiubitului cler, cinului monahal
şi dreptcredincioşilor creştini de către I. P. S. NICOLAE, Arhiepiscop al Timişoarei şi
Caransebeşului şi Mitropolit al Banatului , pune în faţa credincioşilor din eparhia Sa
adevărul despre naşterea cea mai presus de fire a Mîntuitorului Hristos.

-Inpartea introductivă se aTată că într-adevăr ca în fiecare an, cu prilejul Cră
ciunului, Biserica pune şi astăzi înaintea ochilor noştri sufleteşti împrejurările în
care s-a petrecut venirea pe lume a Mîntuitorului Iisus Hristos, într-o peşteră săracă,
fiindcă nu mai era loc pentru ei in casa de oasipeţi (Luca II, 7).
Zilele acestea de praznic trebuie să fie serbate cu înţelegere şi evlavie deoarece
Biserica noastră este Biserica meditaţiei şi faptei, credinţei şi dragostei. Tinzînd să
ofere credincioşilor mulţumirea temporală şi mîntuirea veşnică, creştinismul a avut
de făcut faţă încă de la început unor situaţii deosebite, datorită condiţiilor grele de
viaţă în care trăiau cei care l-au îinbrăţişat. A ceştia fie că erau aparţinători fostului
Imperiu roman, fie lumii din afara lui, simţeau din plin povara decăderii morale,
exploatării nemiloase, nedreptăţilor strigătoare la cer, permanentei nesiguranţe, pri
mejdiilor c e le aduceau cu sine neîntreruptele războaie. Puţini erau privilegiaţii
soartei oare se puteau considera la adăpost de nenorocirile decurgînd din bunul plac
al celor puternici şi bogaţi, dar nu o dată cădeau şi ei sub loviturile întîmplării.
Unei -asemenea lumi se adresa Evanghelia Mîntuitorului, aşa cum de fapt se pre
zisese de către proorocul I s a ia : «M-ta uns să bimevestesc . săracilor, M-a trimis să
vindec pe cei zdrobiţi ou inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi
vindecarea, să slobozesc pe cei apăsaţi...» (Luca IV, 18). La noi, V estea cea bună a
fost primită repede mai ales după pătrunderea romanilor pe teritoriul Daciei. Cră
ciunul a devenit o sărbătoare a familiei, a neam ului; uitînd-u-se durerile şi necazurile.
Despre felul cum religia creştină a căutat prin slujitorii ei să susţină pe cei năpăs
tuiţi, dă mărturie istoria nepărtinitoare şi aceasta nu o singură dată şi într-un singur
loc. E de ajuns să luăm în considerare pilda c e o îmbie Biserica Ortodoxă Română,
care stînd alături de popor, l-a sprijinit ori de cî-te ori s-a ridicat să-şi croiască o
soartă mai bună. Şi înaltul ierarh înşiră cîteva momente importante din viaţa Transil
vaniei (răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan, 1784), subliniind faptul că docum entele de
atunci spuneau: «...preoţii români sînt aceia care aţîţă mai cu* seamă poporul la
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revoluţiune...*. Şi în Ţara Românească, la revoluţia lui Tudor Vladimirescu participau
nu numai preoţi, ci însuşi episcopul Ilarion al A g r e şu lu i; în 1848, «preoţii ortodocşi
români erau călări pe tunuri», dovadă neţărmurită despre lupta lor alături de popor.
Deci este explicabilă participarea Bisericii Ortodoxe Române de astăzi la marile
înfăptuiri ale României la sărbătoarea prilejuită de aniversarea Centenarului indepen
denţei şi la Comemorarea a 70 de ani de la Răscoala din 1907, fiindcă Biserica stră
bună a fost alături de popor, iar unii din slujitorii ei şi-au vărsat sîn gele alături de
credincioşi.
Steaua nădejdii străluceşte astăzi cu putere peste tot pămîntul Patriei noastre,
fapt care trebuie să ne umple inima de bucurie şi sufletul de evlavie.
Să petreceţi şi voi, iubiţi Iii sufleteşti, încheie I. P. S. Sa, zilele acestea de
mare sărbătoare cu bucurie şi întru toate bună-pace cugetînd nu numai puţin la ce
mai trebuie să împlinească fiecare în viitorul an spre a se face plăcut lui Dumnezeu
şi 'semenilor.
Darul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu-Tatăl şi împărtă
şirea Sfîntului Duh să fie cu voi cu toţi.

*
Pastorala Ia N aşterea Domnului 1976, trimisă întregului cler şi tuturor dreptmăritorilor creştini de către /. P. S. ANTIM, A h iepiscop al Eparhiei Tomisului şi Dunării
de Jos, are ca motto cuvintele Crezului : «Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră
mîntuire s-a pogorit din ceruri şi s-a întrupat de la Duhul Sfînt şi din Maria Fecioara
şi s-a făcut om» (Art. 3).
In introducere, I. P. S. Sa analizează cuvintele Scripturii: «Cuvîntul trup s-a
făcut şi s-a sălăşluit între noi» (Ioan I, 14). Intr-adevăr naşterea cea mult aşteptată
a Domnului
nostru Iisus Hristos stă la temelia mîntuirii noastre. Ea izvoTăşte din
\
dragostea cea mare de oameni a lui Dumnezeu, care «aşa de mult a iubit lumea, -încît
pe Fiul Său c e l Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă
viaţă veşnică» (Ioan II, 16).

Considerînd clară 'înţelegerea venirii Fiului lui Dumnezeu, Pastorala, în partea
întîi, insistă aisupra evenimentului copleşitor al întrupării, oare a schimbat nu numai
concepţia despre dumnezeire, ci şi era respectivă, luînd naştere era creştină. A cest
fapt l-a îndemnat pe fericitul întru pomenire Dionisie cel Mic, însemnat teolog, călugăr
dacoroman născut în vea cu l al V -lea iîn părţile Dobrog£i noastre, să propună ca
numărătoarea anilor să se fiacă de la anul naşterii lui Hristos, ceea ce a fost primit
cu timpul de toate popoarele civilizate ale lumii.
i

Faptele şi învăţătura Mîntuitorului Iisus Hristos, aşa cum acestea ne sînt arătate
In Sfintele Evanghelii şi în scrierile rămase de la ucenicii Săi sînt o călăuză lum i
noasă pentru viaţa şi îndrumarea credincioşilor din toate timpurile, în calea lor către
desăvîrşire şi fericire. In ceea ce priveşte tezaurul haric acesta aparţine Bisericii
şi a fost dăruit Sfinţilor Apostoli la Cincizecime. Din dumnezeiescul aşezămînt al
Bisericii fac parte toţi cei ce păstrează dreapta credinţă şi păzesc rînduielile şi porun
cile ei mîntuitoare.
v

Continuînd demonstraţia că numai în Biserică se găseşte adevărul despre mîntu
ire, înaltul ierarh arată credincioşilor că «locaşurile de cult sînt scaun de preamărire a
Iui Dumnezeu, dar în acelaşi timp loc de îndrumare sufletească de care se leagă
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cele mai însem nate momente din viaţa credincioşilor noştri», de la botez pînă la
pogribanie. In Sfîntă biserică li se face credincioşilor ungerea cu Sfîntul şi marele mir
şi primesc pecetea darurilor Sfîntului Duh pentru sporirea puterilor - duhovniceşti. Aici
credincioşii iau parte la săvîrşirea sfintei liturghii oare reînnoieşte jertfa pe Cruce
a Mîntuitorului, şi ei se împărtăşesc cu Sfîntul Trup şi Sînge al Domnului spre ierta
rea păcatelor şi viaţa de veci. Aici se adună creştinii pentru m îngîiere şi îmbărbă
tare duhovnicească.
Biserica este aşezămînt al evlaviei creştine, în care se cultivă dragostea de Dum
nezeu şi de aproapele «...Biserica este şcoala sufletului şi a inimii în care se învaţă
permanent poruncile dumnezeieşti şi se deprinde lupta c e trebuie dusă împotriva
răului şi a patimilor din noi...». Se dau apoi alte-am ănunte ale activităţii Bisericii.
în sfîrşit, Pastorala încheie această parte arătînd că, Biserica zidită pe temelia
păcii şi a dragostei de oameni este locaşul de unde au pornit totdeauna cele mai
bune gînduri pentru popor. Şi astăzi, sub acoperămîntul ei, se cuvine să culegem cele
mai alese îndemnuri pentru propăşirea marei obşti din care facem parte, scumpa
noastră Patrie şi pentru sprijinirea măreţelor năzuinţe de apropiere şi colaborare
între toate popoarele lumii.
în încheiere, Părintele duhovnicesc al Eparhiei Tomisului şi Dunării de Jos
cheamă la rugăciune şi seriozitate în familie şi în societate pe credincioşii săi. în
acelaşi timp, ca cetăţeni ai Patriei noastre, avem datoria să purtăm grijă de ce este
bine nu numai înaintea Domnului ci şi înaintea oamenilor» (II Cor. VIII, 21).
Ca cel ce este ierarh al credincioşilor de la Dunăre şi de la Mare, de unde au
şi început luptele pentru independenţă, I . . P. S. Sa invită la sărbătorirea solemnă
din anul 1977 a Centenarului Războiului pentru independenţă şi comemorarea Răscoalei ţărăneşti din 1907. V estindu-vă bucuria naşterii lui Hristos şi despre felul cum
Biserica peste veacuri continuă misiunea Mîntuitorului, aducem părinteştile noastre
felicitări clerului şi credincioşilor din eparhia noastră. Totodată, vă adresăm tuturor
urarea ca Marele praznic de astăzi şi cele următoare să umple inimile voastre
cu simţiri alese de mulţumire sufletească şi să dăruiască sănătate, noi puteri de muncă
şi în toate bună sporire.
..

•

Binecuvîntarea Domnului să fie peste voi toţi cu al Său har şi cu a Sa iubire
de oameni, totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor.
•

•

*

•

Pastorală Ia Naşterea Domnului 1976, adresată clerului şi credincioşilor creştini
din Eparhia Cluj-Napoca de către /. P. S. TEOFIL Arhiepiscop al V adu lu i, Feleacului
şi Clujului, începe cu un verset al Scripturii: «Vie împărăţia Ta» (Matei VI, 10), luat
din Rugăciunea Domnească.

In introducere, I. P. S. Arhiepiscop Teofil îi asigură pe credincioşi de toată
dragostea, dar mai întîi «Aducem caldă mulţămită atotputernicului Părinte ceresc că
ne-a dăruit şi în acest an bucuria praznicului în care am auzit întrebarea magilor din
R ăsărit: «Unde este împăratul de curînd născut al iudeilor ? Fiindcă I-am văzut Steaua
în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui» (Matei II, 2).
Că este împărat ne-a dovedit-o, destul de smerit, dar întotdeauna sigur. Mai
mult, ne-a asigurat că «împărăţia Mea nu este din lumea aceasta... Dacă ar fi din
lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mîinile iudeilor, dar
acum împărăţia Mea nu este aici» (Ioan XVIII, 36),
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Comentînd aceste spuse ale Domnului, Pastorala face o pătrunzătoare exegeză a
«împărăţiei lui, arătînd că A ceasta este de origine dumnezeiască, coborîtă la noi
o dată cu naşterea Lui, din ceruri, de la Dumnezeu. De aceea Sfîntul Duh prin inspirarea celor patru evanghelişti o numeşte cînd împărăţia lui Dumnezeu, cînd îm pă
răţia- cerurilor». Amîndouă expresiile au acelaşi înţeles, sînt echivalente şi le întîlnim de 63 de ori în N oul Testament. Expresia «împărăţia cerurilor» o găsim scrisă
numai la Sfîntul Evanghelist Matei de 32 de ori.
împărăţia lui Dumnezeu are trei în ţe le su r i: raiul, Biserica şi harul. Cel dintîi
şi cel mai înalt înţeles este locaşul fericirii celei veşn ice : raiul. Pe acesta ne rugăm
să-l dobîndim, fiindcă aşa cum citim în Sfîntă Scriptură, la încheierea Judecăţii
obşteşti trebuie să auzim : «Veniţi binecuvîntaţii Tatălui Meu de moşteniţi împărăţia,
care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii» (Matei XXV, 34). însuşi tîlharul pocăit
s-a învrednicit de r a i : «Adevăr îţi spun că astăzi vei fi cu Mine in rai» (Luca
XXIII, 42— 43).
La întrebarea cînd a apărut împărăţia lui Dumnezeu pe pămînt, Pastorala răs
punde : împărăţia lui Dumnezeu s-a arătat pe pămînt în ziua cînd în Betleemul din
Iudeea s-a născut ca prunc om enesc Cuvîntul cel veşnic. — Logosul.
Aducînd nenumărate texte sfinte în sprijinul convingerii credincioşilor pentru
a trăi în curăţie, deci pe calea spre rai, I. P. S. Sa îndeamnă la pocăinţă, pe cei
rătăciţi şi înstrăinaţi de adevăr. Biserica este împărăţia lui Dumnezeu pe pămînt.
înţelesul ultim al expresiei împărăţia cerurilor este aşezarea ei lăuntrică, strict
duhovnicească ,este sărbătorirea prin har, în sufletul credincioşilor buni, a Sfintei
T reim i: «Dacă Mă iubeşte cineva va păzi cuvîntul Meu şi Tatăl Meu îl va iubi. N oi
vom veni la el şi sălaş la el vom găsi» (Ioan XIV, 23).
%

Revenind la partea practică, Pastorala tîlcuieşte expresia în s i n e : «Cînd zilnic
ne ru g ă m : vie împărăţia Ta, noi cerem să pătrundă harul cel ceresc în sufletul nostru
şi odată cu el să vină Iisus împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfînt în inima noastră».
Numai că înainte de a putea să întîmpinăm pe Domnul, El aşteaptă de la noi să ne
lepădăm de cel rău şi de toate lucrurile lui care sînt păcatele şi fărădelegile noastre.
Trebuie pocăinţă şi dacă nu ne-am spovedit înainte de Crăciun, să o facem înainte
de Anul nou.
Din Pastorala I. P. S. se mai reţine şi acest fra g m en t: «Alături de toţi cetăţenii
Patriei noastre dragi, noi creştinii ortodocşi se cade să trudim, să ne străduim şi
pentru o viaţă pămîntească îmbelşugată şi paşnică. Anul ce vine reprezintă pentru
noi pilej de multe bucurii. întreaga suflare a Patriei noastre va aniversa Centenarul
independenţei de stat a României, obţinute cu mari jertfe de sînge în 1877; vom co 
memora 70 de ani de la marile răscoale ţărăneşti din 1907, pentru pîine, libertate
şi dreptate socială.
In încheiere, I.P.S. Arhiepiscop Teofil spune : «Bunul Dumnezeu să vă ajute a
străbate Sfintele Sărbători ale Crăciunului, ale Anului nou şi ale Botezului Domnului
în deplină sănătate, în belşug de bucurii curate şi să ajungeţi întru mulţi şi feri
ciţi ani.
Naşterea Domnului să vă fie d e folos.
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Pastorala la N aşterea Domnului 1976, adresată iubitului cler şi binecredincioşilor ascultători de către P. S. IOSIF, Episcopul Rîmnicului şi Argeşului.
Ga de obicei P.S. Sa repetă la început ceea ce credincioşii cunosc din cîntările
tradiţionale a le Crăciunului. A stfel extrage din Stihoavna p razn icu lu i: «Cercelatu-ne-ai
pe noi de sus, Mîntuitorul nostru ...Şi cei dintru întuneric şi din umbră au aflat ad evă
rul...» şi din tropar, la vecernie : «.In -taină te-ai născut în peşteră şi Cerul p!e Tine
tuturor te-a arătat, punînd înainte steaua ca o gură, Mîntuitorule».

A vînd însoţitoare cu vin tele în g e r u lu i: «Vă v estesc bucurie -mare ...astăzi, în
cetatea lui David; ni s-a născut Mîntuitor, care este Hristos Domnul» (Luca II, 10— 11),
bazat pe tîlcuirea Sfîntului Ioan Gură de Aur că «îngerii cîntă, arhanghelii psal
modiază, heruvimii imne intonează, serafimii slavă înalţă la vederea lui Dumnezeu pe
pămînt şi a «omului în cer», arată că Noul-Născut, la acea vreme, a fost primit în mod
d ife r it: cu bucurie şi tulburare şi această primire s-a perpetuat pînă în zilele noastre.
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Făcînd comentariu asupra stelei, astrul ceresc martor al naşterii Mîntuitorului,
P.S. Sa s p u n e : «Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută» a făgăduinţei dum
nezeieşti dezvăluită în noaptea aceea pe pămîntul Iudeii, la plinirea vremii, îşi des
făşoară necontenit nenumăratele-i falduri pentru a se lăsa pătrunsă, în mod diferit
şi adecvat, de fiecare epocă după n evoile ei şi aducînd tuturor lumina cea neînserată
a dumnezeieştii arătări a Domnului Hristos.
Făcînd o recapitulare, Pastorala sfătuieşte pe credincioşi să reţină: 1. La început,
cînd a căzut Adam, Dumnezeu l-a pedepsit şi a rămas rătăcit, singur în natura ostilă ;
2. Singura nădejde era făgăduinţa divină ; 3. La plinirea vremii, taina cea din veac
ascunsă se dezvăluie prin întrupare şi naştere. Pentru aceasta cîntă Biserica : «Fe
cioara astăzi...» Ca atare, schimbul între am şi Dumnezeu arată adevărul că : «— nu mai
este barieră între Dumnezeu şi omul credincios alta d ecît noi în ş in e ; — piedică între
noi şi cea mai adîncă posibilitate de cunoaştere a dumnezeirii nu mal este alta decît
noi în ş in e ; — oprelişte între noi şi Eden nu mai există. Trebuie deci să realizăm
chipul s fin ţe n ie i: «lepădînd minciuna grăiţi adevărul... m iniaţi-vă şi nu greşiţi... cine
fură să nu mai fufe... din gura voastră să nu mai iasă nici un cuvînt rău... orice amă
răciune şi supărare şi mînie şi izbucnire şi defăimare să piară de la noi împreună cu
orice răutate... ci fiţi buni -între voi şi milostivi, iertînd unul altuia, precum şi Dum
nezeu v-a iertat vouă întru Hristos (Efes. IV, 24— 32). Sărbătorind 1976 de ani de la
N aşterea Mîntuitorului să ne sfinţim viaţa şi să ne înnoim fiinţa, să ne ferim de greşefli şi d e păcat.
Să nu uităm Patria în care trăim, iar anul 1977 este un an al sărbătorilor: Cen
tenarul independenţei şi comemorarea a 70 de -ani de la răscoalele ţărăneşti.
Să ne adunăm forţele şi să zidim bunăstarea ţării şi a poporului român.
Cu părintească dragoste îndemnîndu-vă la aceasta, vă binecuvîntez pe toţi de
Sfintele Sărbători şi vă urez un An nou cu s p o r şi ajutor.

j:
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Pastorala la Naşterea Domnului 1976, trimisă clerului şi credincioşilor de către
P. S. ANTIM, Episcopul Buzăului.

P.S. Sa considerînd spusele Sfîntului A postol Pavel «Iar cînd a venit plinirea
vremii, a trimis Dumnezeu pe Fiul Său Unul-Născut, care s-a născut din fem eie şi
a fost supus sub lege» (Gal. IV, 4) ca o sinteză a întrupării Mîntuitorului, face şi în
acest an o reuşită exegeză textelor Scripturii referitoare la N aşterea Mîntuitorului.

t-
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Cum era normal, pleacă de la textul clasic al Vechiului testament, Iată fem eia în pîntece va lua...» (Isaia VII, 14) şi se opreşte Ia textul istorisirii naşterii d e la Luca II, 1.
Descriind împrejurările naşterii, peripeţiile Sfintei Familii, Pastorala arată că
toate aceste mărturii biblice şi tradiţionale au fost minunat puse în colindele noastre
româneşti.
Credincioşii adevăraţi ai Mîntuitorului se găsesc în Biserica Sa unde se află
cuvîntul adevărului, Sfatul Evangheliei, hrana duhovnicească şi harul pentru desăvîrşire «Cine nu are Biserica de mamă nu poate avea pe Dumnezeu de tată...», iar
Sfîntul A postol Pavel ne încredinţează : «Cu inima se crede întru dreptate, iar cu
gura se mărturiseşte spre mîntuire» (Rom. X, 10).
Subliniind evenim entul anului 1976 pentru întreaga suflare românească, dar mai
ales pentru credincioşii din părţile Buzăului, P.S. Sa subliniază : «Cu o îndreptăţită
mîndrie pentru că am sărbătorit aniversarea a 1600 de ani de la întemeierea Buzăului,
dovedită documentar. Am trăit clipe de elevaţie istorică şi de patriotism».
In ultima parte, Pastorala aminteşte credincioşilor despre evenim entele impor
tante ale anului 1977 : Centenarul independenţei şi 70 de ani de ia Răscoala ţără
nească.
«De încheiere, v ă îndemn să vă îndepliniţi toate datoriile pe care Biserica vi le
rînduieşte precum şi legile ţării — scumpei noastre Patrii cu sfinţenie.
Bucuriile praznicului întrupării Domnului să se reverse cu îmbelşugare în casele
voastre, cu voie bună spre slava Celui ce în peşteră s-a născut şi în iesle s-a cul
cat pentru a noastră mîntuire.

*
Pastorala la N aşterea Domnului Î976 trimisă clerului şi credincioşilor de către
P.S. PARTENIE, Episcop al Episcopiei Romanului şi Huşilor, începe cuvîntul de învă
ţătură cu prilejul Crăciunului luînd ca bază versetul evanghelic : «Iată vă binevestesc
bucurie mare...» (Luca II, 10— 11), ca în introducere să arate că într-adevăr credinţa
este aceea care ne face să înţelegem ceea c e s-a petrecut în Betleemul Iudeii : «Cuvîn*
tul s-a făcut trup» (Ioan I, 14); Dumnezeu s-a arătat în trup (I Tim. III, 16).
Aducînd şi alte tex te în sprijinul înţelegerii naşterii, P.S. Sa arată, în partea întii a Pastoralei, că Dumnezeu a făcut totul din iubire. Sfîntul Apostol Pavel lămureşte
mai bine sensul întrupării: «Dumnezeu de multe ori în multe chipuri a grăit în v e 
chime părinţilor noştri prin prooroci, iar în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit
nouă prin Fiul Său, pe care l-a pus moştenitor a toate şi prin care a făcut şi v ea cu 
rile» (Evr. I, 1— 2). Se ştie că profeţii şi aleşii lui Dumnezeu au ţinut trează încre
derea în venirea în lume a unui Izbăvitor. El a venit pentru noi şi pentru a noastră
nîntuire.
în partea a Il-a, Pastorala arată că «lumea creştină cinsteşte cu bucurie marea
sărbătoare a Naşterii Domnului, pentru că de o însemnătate necuprinsă a fost întru
parea Mîntuitorului pentru oameni şi uriaşe urmările ei în istoria omenirii. «Răsăritul
cel de sus», cum spune o cîntare de Crăciun, a venit In lume ca un «soare al drep
tăţii, lumină spre luminarea neamurilor» (Luca II, 31) şi însuşi a mărturisit «Eu sînt
lamina lumii. Cel ce-Mi urmează nu va umbla întru întuneric, ci va avea lumina vieţii»
Toan VIII, 12). Şi cel c e este Sfîntul lui Dumnezeu ne-a spus : «Eu sînt calea, aderîru l şi viaţa» (Ioan XIV, 6) şi cuvîntul Său se va împlini întocmi «Cerul şi pămînvor trece, dar cuvintele M ele nu vor trece» (Matei XIII, 31).
Toată această învăţătură se află în Biserică, care este «stîlpul şi tem elia adeţIrului» (I Tim. III, 15).
u
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In ultima parte P.S. Sa insistă asupra vieţii practice creştine şi lupta împotriva
păcatului, respectarea aproapelui şi respectul întregii familii umane. «Toţi au acelaşi
drept la viaţa şi la libertate, dar şi datoria de a le şi apăra, cînd acestea le sînt
încălcate».
încheind, Pastorala aminteşte cu cinste de evenim entele Anului 1977, insistînd
mai ales asupra Răscoalei din 1907, Episcopia Romanului fiind locul de unde s-a aprins
focul luptelor (Fierbinţi). Se cuvine să întîmpinăm totul cu dragoste şi respect pentru
lupta spre mai bine a poporului nostru de-a lungul veacurilor.
«Lumina naşterii Domnului, harul şi adevărul aduse de El pămîntului nostru, să
ne lumineze şi să ne călăuzească pe drumul vieţii... V ă urez tuturor, cu prilejul Cră
ciunului, a Anului nou ce vine şi a celorlalte praznice ale iernii, sărbători fericite,
sănătate, pace şi prosperitate.
*

Pastorala de N aşterea Domnului trimisă evlaviosului cler şi binecredincioşilor
creştini de către P.S. EMILIAN, Episcopul de A lb a lulia, începe cu un salut şi binecuvîntare urmate de versetul Scripturii «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe
pămînt pace, între oameni bunăvoire!» (Luca II, 14).
La început, vigurosul ierarh arată că naşterea Domnului este «Taina cea din
veac ascunsă şi de îngeri neştiută», cu toată prevederea profeţilor Vechiului Testa
ment. Poporul cel ales de Dumnezeu şi menit ca, prin el, să se realizeze voinţa
aceasta dumnezeiască, sub îndrumarea călăuzitorilor şi învăţătorilor lui, ajunsese să-şi
formeze o altă idee despre epoca mesianică, adică o idee de glorie pămîntească a
poporului iudeu.
Dar Mesia este peste orice rînduire politică a poporului biblic, El este împăra
tul cerului şi al pămîntului în sens duhovnicesc nu limitat la un popor sau o p e
rioadă istorică. El a venit pentru a vindeca omenirea de păcate, de a şterge greşeala
lui Adam. De aceea şi creştinii au datoria să contribuie la mîntuirea lor şi salvarea
altora prin viaţa şi prin faptele lor. Una dintre faptele mari ale zilelor noastre este
pacea şi liniştea. P.S. Sa, fiind ascultat prin Pastorală pentru întîia oară despre N a ş
terea Domnului, s p u n e : «...mă adresez vouă, credincioşilor din de Dumnezeu-păzita
Eparhie de Alba lulia, cu prilejul .marilor şi de lume mîntuitoare sărbători ale N aş
terii Domnului, Tăierii împrejur şi Botezului Domnului..., bucuria de a fi ascultat cu
acest prilej o socotesc ca o împlinire a voii lui Dumnezeu».
Pămîntul Transilvaniei este plin de gloria străbună şi de păstrarea credinţei stră
moşeşti. Pilde grăitoare sînt printre altele : Mihai Viteazul, Horia Cloşca şi C rişan ;
Sfinţii Ierarhi Ilie Iorest şi Sava B ranoovici; Cuvioşii mărturisitori Visarion Sarai şi
Sofronie de la Cioara, precum şi M ucenicul Oprea din Săliştea Sibiului. De aceea
este un prilej fericit de a ne arăta demni de strămoşi prin sărbătorirea Centenarului
Independenţei de Stat a României şi a ne aminti cu evlavie de jertfele din 1877— 1878
şi a pomeni cum se cuvine pe aceia care au cerut pîine de pe pămîntul lor şi li s-a
răspuns cu gloanţe.
V ă binecuvîntăm cu dragoste şi grijă părintească pe voi şi familiile voastre şi
dorim din inimă să ne bucurăm ’cu toţii de roadele vieţii voastre celei duhovniceşti.

A l vostru rugător fierbinte către Cel c e s-a născut astăzi din Prea Sfîntă Fe
cioară Maria, în Peştera de la Betleem, pentru noi şi pentru a noastră mîntuire, Hris
tos Domnul.
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Pastorala la N aşterea Domnului 1976, adresată iubitului cler şi binecredincioşilor
de către P.S. V IS A R IO N , Episcopul Aradului, Ienopolei, Hălmagiului şi Hunedoarei îşi
începe desfăşurarea cuvîntului cu imnul bisericesc cîntat şi rostit de veacuri de creş
t in i: «..jlngerii cu păstorii preamăresc şi magii cu -stea u a călătoresc, că pentru noi
s-a născut Prunc tînăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci...» (Din Condacul Crăciu
nului).
«Cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe — atrage atenţia în introducere
P.S. Sa — Dumnezeu s-a arătat în trup, s-a îndreptat în. Duhul, a fost văzut de în
geri, s-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lu m e ; s-a înălţat întru slavă...»
(I Tim. III, 16). A ceastă taină din veacuri ascunsă, s-a arătat nouă, oamenilor, la
plinirea vremii prin-naşterea Mîntuitorului nostru Iisus Hristos în peşteră la Betleem.
Trecînd în revistă faptele de pregătire şi prevestire a venirii lui Mesia, P.S. Sa
aminteşte cîntarea : «Cerul şi pămîntul astăzi după proorocie să se veselească, iar
îngerii cu oamenii duhovniceşte să prăznuiască : fiindcă Dumnezeu în trup s-a arătat
celor ce şedeau întru întuneric şi umbră, născîndu-se din Fecioară...». A sem enea şi noi
dreptmăritori creştini, laudă şi închinare cu îngerii să-i a d u c e m : «Mărire între cei
de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace» (Luca II, 14), pentru că a venit şi ne-a mîntuit pe noi din robia celui rău (Stihira de la litie).
Căuitînd să convingă pe ascultători, Pastorala arată că întruparea Fiului lui Dum
nezeu a fost săvîrşită, ţinîndu-se cont de toate legile firii, afară de păcat, iar noi pu
tem să ne facem după har fii ai lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu s-a făcut om (Sf.
Chirii al Alexandriei).
Fiul lui Dumnezeu a veniit în lume «pentru noi oamenii şi pentru a noastră
mîntuire». In concluzie, la această parte, P.S. Sa su b lin ia z ă : «Prin întruparea Sa,
Domnul nostru Iisus Hristos ne-a arătat dragostea Sa nemărginită, înţelepciunea, drep
tatea şi puterea Sa - dumnezeiască. In continuare sînt explicate a c e s t e ' fapte.
*
Aplicînd la viaţa credincioşilor c e le de mai sus, Pastorala îndeamnă la urmarea
Iui Hristos : «Hristos a venit între noi şi ne-a comunicat în grai omenesc cele dumne
zeieşti şi ne-a cerut să fim împlinitori cuvîntului Evangheliei Sale, pildă de vieţuire
dlndu-ni-se El însuşi», iar acum avem Biserica Sa unde căutăm mîntuirea.
îri ultima parte, P.S. Sa arată importanţa celor două evenim ente din viaţa Pa
triei, deci şi din viaţa noastră, sfătuind pe credincioşi, să le serbeze cum se cuvine.
Cu aceste gînduri şi îndemnuri, încheie Pastorala' «vă binecuvîntez şi vă felicit
pentru lucrarea voastă creştinească şi românească depusă în anul care se apropie de
asfinţit, rugind pe preabunul Dumnezeu să v ă dea o sănătate deplină şi să vă spo
rească puterile ca să slujiţi cu şi mai multă rîvnă sfîntă, aspiraţiile de libertate, drep
tate, pace şi bunăstare ale obştei noastre creştine româneşti».

Pastorala la N aşterea Domnului 1976r trimisă iubitorului cler şi dreptcredinciosilor creştini de P.S. VASILE, Episcopul Oradiei, atrage atenţia ascultătorilor că lui
Mesia «...i-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger» (Luca II, 21).
După sfaturi şi îndemnuri pentru a fi atenţi asupra importanţei praznicului Naştarli Mîntuitorului, P.S. Sa subliniază : «Atunci, în noaptea aceea de taină pe care
se întemeiază creştinătatea — s-a împlinit proorocia îngerului Gavriil către Preacu
rat» Fecioară Maria, că va naşte un fiu' şi «va chema numele lui Iisus, căci El va min
ţ i: poporul Său d e păcate»,, (Matei I, 21).
«Naşterea 'lui Hristos înseamnă moartea păcatului şi viaţa virtuţii». A venit în
smerit ca să calce mîndria şi orgoliul ; în chip de copil să eternizeze n evin o vă
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ţia şi credinţa oop iilor; a venit în mijlocul celor c e trudeau din greu, ca să arate
cît de sfîntă şi 'binefăcătoare este munca. El a venit intru c e le de pe pămînt ca să
ne arate calea desăvîrşirii, precum însuşi a zis. «Fiţi dar desăvîrşiţi, precum Tatăl
vostru Cel ceresc desăvîrşit este» (Matei V, 48).
In partea a doua a Pastoralei, P. S. Sa Episcopul V asile spune că naşterea nu a
fost întâmplătoare, ci a participat la ea întreaga natură. Mai mult, tex tele vechi ale
Scripturii au indicai locul, felul, data şi arătarea Stelei Naşterii. întregul Vechi Tes
tament este străbătut, ca un fir roşu de ideea mesianică, iar Sfîntul Apostol Pavel
spune precis : «...cînd a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său...» (Gal.
IV, 4—5). Naşterea lui M esia nu a schimbat credinţa în Dumnezeu ci a împlinit nădej
dea de veacuri a credincioşilor : «Eu n-am venit de la Mine... dar Eu cu Tatăl una
sîntem...» (Ioan VII).
însuşi numele d e Iisus, care înseamnă Mîntuitorul, a fost rînduit de înger, do
vadă că Hristos-Domnul este singurul M esia trimis în lum e de Dumnezeu-Tatăl. Şi
cunoscutul ex e g et arată că în viaţa credincioşilor cea mai cuprinzătoare rugăciune a
credinciosului ortodox e s t e : «Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă».
Arătînd că un creştin adevărat trebuie să fie un patriot desăvîrşit, P. S. Sa
apreciază toată munca poporului nostru, munca fizică sau intelectuală, ca făcînd parte
dintr-o dublă datorie. De aceea munca cinstită şi contribuţia fiecăruia se încadrează
în Clntarea României şi ne pregătim să serbăm după datina străbună Centenarul
independenţei de stat a României şi comemorarea a 70 de ani de la Răscoala- ţără
nească din 1907.
Prăznuind Naşterea Domnului «cu inimă curată» trebuie să facem un altar al iu
birii semenilor în cugetul nostru. «El (Domnul Hristos) aşteaptă de la noi să trăim
în pace şi înfrăţire cu^toţi oamenii, să ne iubim unii pe alţii pentru că mai întîi El
ne-a iubit pe toţi. Lucraţi drept aceea la mîntuirea voastră, împlinind voia lui Dum
nezeu care este statornicia în credinţă, m ilostenie şi fapte bune, dreptate în lucrări,
iubire şi pace între oameni şi popoare».
Iubiţi pămîntul strămoşesc în care ne-am născut — Încheie P.S. Sa
l-au frămîntat şi apărat înaintaşii şi l-au apărat cu jertfa vieţii lor. Cu
duri şi îndrumări creştineşti, rog pe Dumnezeu să Vă ajute să petreceţi
Naşterii Domnului, ale Anului N ou şi ale Bobotezei cu pace şi sănătate şi
geţi întru mulţi şi fericiţi ani.

♦

— pe care
aceste gînsărbătorile
să le ajun

*

Obişnuitele Pastorale adresate de înalţii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române
clerului, cinului monahal şi credincioşilor, cu prilejul Sfintelor sărbători ale N a ş
terii Domnului 1976 şi Anului nou 1977, tîlcuiesc sensul a’dînc al întrupării Fiului
lui Dumnezeu, începutul mîntuirii noastre, folosind îndeosebi argumentarea ev a n 
ghelică, a Scripturii în general, a acestui evenim ent unic, pentru a aduce în sufletele
ascultătorilor spor de credinţă, rouă de nădejde şi adîncire a dragostei faţă de DumneH

zeu şi faţă de semeni.
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Toţi Ierarhii Bisericii noastre subliniază rolul de conducător, cuvîntător şi împărtăşitor de har, preotul chemat de Dumnezeu, sfinţit de Duhul Sfînt prin mîna epis
copului pentru mîntuirea sa şi a credincioşilor săi. Orice acţiune duhovnicească, d o 
rinţă de mîntuire, clarificarea învăţăturii despre Evanghelie trebuie întreprinsă numai
de Biserică şi în Biserică. In afara Bisericii nu există mîntuire (Sf. Ciprian de Cartagina), iar cine nu are Biserica de mamă nu poate avea pe Dumnezeu de Tată.
Conştienţi de \ acest rol al Bisericii, Pastoralele aduc» un . spor de înţelegere a
credinţei ortodoxe în contextul credinţelor de astăzi şi în raport cu ecumenisinul local.
Biserica Ortodoxă Română a fost, este şi va fi alături de credincioşii ei, respingînd
idei lăturalnice Evangheliei şi nefolositoare Patriei noastre.
De aceea, înalţii ierarhi au în vedere pe păstoriţii lor în dubla calitate a aces
tora : de fii credincioşi ai Bisericii străbune şi de cetăţeni loiali ai Patriei. în acest
sens, temeiurile desprinse'din Sfintele Evanghelii în legătură cu realitatea şi rostul v e 
nirii în lume al Mintuitoruilui Iisus H iistos urmăresc, pe lîngă împlinirea rolului lor
mărturisitor şi pastoral-duhovnicesc şi transpunerea în viaţa socială a înaltelor comandamente de slujire a semenilor, de apropiere, înfrăţire şi pace între toţi oam e
nii. Astfel, scrisorile-pastoraile ale înalţilor Chiriarhi se dovedesc a fi ancorate adînc
in realitate, răspunzînd cerinţelor spjrituale fireşti ale clerului şi credincioşilor şi
aduoînd în aicelaşi timp contribuţii de seamă la sprijinirea nobilelor năzuinţe de pace
şi progres ale omenirii contemporane.
♦

•

*

•

Este, într-adevăr, un anunţ duhovnicesc şi un îndemn patriotic ca Anul-Jubileu
1977 să fie serbat şi comemorat cu toată dragostea şi sinceritatea faţă de glia străbună
şi realizările moştenitorilor ei de veacuri şi de astăzi, la care au participat şi participă
toţi fiii Bisericii Ortodoxe Române.
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DESPRE POCĂINŢĂ*
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O m i l i a II1. Despre tristeţea' împăratului1Ahav
şi despre tona profetul
• •

♦

•

0

I

1.
Aţi văzut duminica-trecută război şi biruinţă? Războiul diavolului, biru
inţa: lui Hristos ! Ati văzut cum a fost- lăudată pocăinţa ?, Aţi văzut cum dia
volul n-a mai putut îndura lovitura, ci s-a temut şi s-a cutremurat?
— Pentru ce te sperii, diavole, cînd este lăudată pocăinţa ? Pentru ce te
jeleşti, pentru ce te cutremuri ?
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. m

— Da, pe dreptate mă jelesc şi mă tîngui, răspunde diavolul, pentru că mari
trofee mi-a răpit pocăinţa asta !
— Care trofee ?
\

.

*

.

4

•

1

— Pe desf rimată, pe vameş, pe tîlhar, pe hulitorul P a v e l!
Cu adevărat mari trofee i-a răpit pocăinţa ! I-a dărîmat cetăţuia. Lovitura
pocăinţei a fost mortală. t
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Cunoşti, iubite, puterea pocăinţei din faptele ce ti le-am arătat în predica
trecută. Pentru ce dar nu culegem roadele unei astfel de predici ? Pentru ce
dar nu ne întîlnim în biserică ca să ne pocăim ? Dacă eşti păcătos, intră - în
biserică pentru a-ti mărturisi păcatele ! Dacă eşti drept, intră ca să nu-ţi pierzi
dreptatea ! Pentru amîndouă, biserica este port. Eşti păcătos ? Nu te deznădăjdui ! Intră în biserică cu gînd de p o că in ţă ! Ai păcătuit ? Spune lui Dum
nezeu : «Am
păcătuit!». Ce oboseală, ce greutate, ce osteneală ca să spui
acest cuvînt : «Am păcătuit»fl. Nici u n a ! Dacă spui tu însuţi că
ai păcătuit,
nu vei avea acuzator pe diavol. Ia-o înaintea diavolului ! Răpeşte-i dregătoria
lui! Că dregătoria lui este de a acuza. Pentru c e ’ nu i-o iai înainte? Pentru
ce nu-ti spui păcatul ? Pentru ce nu-ţi ştergi păcatul, cînd ştii că ai un
acuzator, pe
care nu-1 poti face să tacă ? Ai păcătuit ? Intră în biserică,
spune lui Dumnezeu : «Am p ă că tu it!». Nu-ţi cer nimic altceva decît numai
aceasta. Dumnezeiasca Scriptură s p u n e : «Spune tu păcatele tale întii, ca
să te m d r e p t e z i » 2. Spune păcatul, ca să scapi de p ă c a t! Nu-i nevoie pentru
asta nici de oboseală, nici de şiruri de cuvinte, nici de cheltuială de bani,
nici de altceva de acest fel. Spune un cuvînt, fii sincer faţă de păcat, şi
spune : «Am păcătuit !».
—

Dar de unde ştiu, mi se poate spune, că dacă spun eu întîi păcatul,

scap de păcat ?
* Omilia I a fost publicată în «Biserica Ortodoxă Română», Nr. 9—12, 1976
1. Migne, Patrologia Grcacâ, voi. 49, col. 283—292.
2. Isaia, 43, 26.
N.
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— Am în Scriptură exemple şi de oameni, care şi-au spus păcatul şi
scăpat de el şi de oameni,
care nu .i-au spus şi au fost osîndiţi.
t

m

Cain a ucis pe A vei, fratele său, pentru că îl pizmuia. Omorul a urmat
invidiei. L-a luat cu el la cîmp şi l-a u c is 8.
Ce i-a spus Dumnezeu ?
— «Unde este A v e i, tratele tău ?»4.
.Cel Care ştie pe toate întreabă ; nu pentru că nu ştie, ci ca să atragă pe
ucigaş la pocăinţă. Că l-a întrebat, ştiind de ucidere, o arată însăşi întrebarea :
«Unde-i A v e i fratele tău ?».
Iar Cain i-a răspuns :
—
«Nu ştiu. Sînt eu oare păzitorul Iratelui meu ?» s.
Fie» nu eşti păzitorul l u i ! Dar pentru ce eşti ucigaşul lui ? Nu l-ai p ă z it!
Dar pentru ce l-ai ucis ? Mărturiseşti asta ? Atunci eşti vinovat şi că nu
l-ai păzit.
— Ce i-a spus Dumnezeu ?
— «Glasul sîngelui Iratelui tău strigă către Mine din păm înt » 6‘.
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L-a mustrat îndată şi i-a dat şi pedeapsa. Nu atît pentru omor, cît
pentru îndrăzneală. Că Dumnezeu nu urăşte atît de mult pe cel ce păcătu
ieşte, cît pe cel ce se poartă cu neruşinare. Fără îndoială,* Dumnezeu nu
l-a primit pe Cain, cînd a venit la pocăinţă, pentru că nu şi-a spus el întîi
păcaţul. Că ce spune Cain ? «Mai mare este păcatul meu decît a mi se ierta» 7,
în loc să spună: «Am făcut mare păcat! Nu sînt vrednic să mai trăiesc!».
Şi ce-i răspunde Dumnezeu ? «Gemîrtd şi tremurînd vei fi pe p ă m î n t ! » 8. Şi
i-a dat o pedeapsă cumplită şi grea. «N-am să te ucid, i-a spun Dumnezeu,
ca să nu să dea uitării adevărul, dar am să te -fac lege, citită de toţi,
ca
nenorocirea ta să ajungă mamă filosofiei !». Şi pribegea Cain, lege însufle
ţită, stîlp mişcător şi tăcut, dar slobozind glas mai puternic decît glasul
trîmbiţei, că spunea : «Să nu mai facă cineva aceasta, ca să nu păţească la
f e l !». A primit pedeapsă pentru neruşinarea lui ; nu şi-a spus păcatul, dar
i-a
fost dovedit şi a fost osîndit pentru păcat. Dacă şi-ar fi mărturisit singur
păcatul,
şi-ar fi şters el mai întîi păcatul.
2.
Dar ca să vezi că aşa stau lucrurile
spunîndu-şi el mai întîi păcatul, şi-a şters păcatul.

să-ţi spun de un altul care,

Să venim la David, profetul şi împăratul. Dar mie îmi place mai mult
să-l numesc p ro fet; împărat a fost în P a lestin a ; profet, însă, pînă la mar
ginile lumii. Domnia lui a ţinut cîtăva vreme, dar profeţia lui are cuvinte
nemuritoare. Mai degrabă se va stinge soarele decît să fie date uitării cu
vintele lui David. David a săvîrşit şi adulter şi omor. A văzut, spune
Scriptura, pe o femeie frumoasă, făcînd baie şi s-a îndrăgostit de ea *.
Gîndul şi l-a prefăcut apoi în faptă.Şi a căzut profetul
în preacurvie,
mărgăritarul în mocirlă. Şi nu-şi dădea seama că păcătuise. Atît era de
împătimit. Vizitiul se îmbătase şi trăsura' mergea anapoda. Ceea ce este
3. Facere 4, 8.
7. Facere 4, 13.

4. Facere 4, 9.
8. Facere 4, 12.

5. Facere 4, 9.
6. Facere 4, 10.
- 9. II împăraţi 11, 2.

.
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vizitiul şi trăsura,- aceea feste sufletul1'şi' trupul. De ţi-i întunecat sufletul,
sufletul se • rostogoleşte în m ocirlă; cită" vreme vizitiul e treaz, aleargă şi
trăsura bine.; cînd vizitiului, ;l ,se slăbesc puterile şi nu m a iv*e stăpîn pe
hăţuri, ajunge şi trăsura în prăpastie. Aşa şi cu omul. Atîta vreme cît
sufletul e treaz şi priveghează, este şi trupul .curat; dar .cînd .sufletul se
întunecă, se răstogoleşte şi trupul în mocirlă, în plăcere. Ce a făcut David ?
A preacurvit ! Nu şi-a .dat seama şi nici altul nu i-a atras luarea aminte. Şi
n făcut !astâ .cînd era cu părul alb, ca să vezi că. nici bătrîneţea nu ţi-e de
fo lo s’ de eşti nepăsător/ după cum nici tinereţea nu" ţe poate vătăma de eşti
cu mintea trează. Fapta bună nu-i condiţionată de vîrstă, ci de voinţă şi
gînd. Daniil era de doisprezece ani şi eja judecător, iar batrînii,' învechiţi în
zile, urzeau faptă de "ciirvie10; Bătrîniioi1 riu • le-a folosit bătrîneţea, nici pe
Daniil nu l-a vătăm at' tinereţea. Şi ca să vezi că nu vîrsta, ci voinţa şi
gîndul sînt totul', uită-te la David. David era cu părul alb şi atunci a- căzut
în preacurvie şi a săvîrşit omor. Sufletul lui era într-o stare câ aceea, că
nici nu-şi dădea seama că a păcătuit. Mintea conducătoare' era beată de
neînfrînare. .
— C.e a făcut Dumnezeu ? .
— A „trimis la el pe profetul Natan. .Profetul se duce la profet. Aşa
se întîmpl-ă . şi cu doctorii. Cînd un dpctor se îmbolnăveşte, e nevoie de
alt doctor. Tot aşa şi ai'ci, Un profet păcătuise şi un alt profet i-a adus
doctoriile. A venit dar la el Natan. Nu l-a mustrat de cum a intrat pe uşă
şi nu i-a spus: «Nelegiliitule, blestematule, preacurvarule, • u c ig a ş u le ! Ai
primit de la Dumnezeu atît de mari cinstiri şi tu ăi *călcat în picioare
poruncile lui!». Natan nu i-a grăit aşa, ca să nu-1 facă ; mai îndărătnic. Ca
faci îndărătnic p e 1 păcătos cînd, îi dai în vileag păcatul.- S-a dus dar la el
şi-i ţese toată drama. •
•.. .
Ce-i spune ?
•
— «Am. s ă -ţi. spun,. împărate, o pricină de ju d e c a tă ! , Era un bogat şi
un sărac. Cel bogat avea multe turmei şi cirezi; săracul avea numai o mieluşea,
care bea din paharul lui,
mînca la masa lui şidormea la şoldul
lu i» 11.
Prin aceste cuvinte profetul voia să arate cît de mult ţinea soţul
la soţia sa. «Şi a‘ venit un străin la bogat;
bogatul şi-a cruţat vitele şale
1•
*
şi a luat mieluşeaua săracului şi a tăiat-o» t2. Ai văzut cum ţese aici'dram a,
ţinînd ascuns cuţitul? '
'
’
— Ce a răspuns împăratul^?
* ■-'■■■
'
— Socotind că hotărăşte împotriva altuia, a. pronunţat o sentinţă foarte
aspră. .Aşa sînt- oamenii !■ împotriya altora pronunţă cu plăcere şi, cu asprime
sentinţele.
,
— .Ce sentinţă a dat D avid?
— «V/u este Domnul, a. spus el, vrednic de moarte este un om ca acesta!
Să dea înapoi patru mieluşele pentru una !» 13.
‘ 1.
.s. > * î
'
. *
— Natan ce-a făcut?
.
.
.
- N - a măi acoperit multă vreme buboiul, / ci l-a d escop erit, îndată şi-l
taie reede cu cuţitul, ca să nu-i scape simţirea durerii. «Tu eşti acela, împă
' «'A.- •• • •• - ■*••« - **
.1 u
•
. '• ;*•
rate!' Mi-a spifs profetul»14.
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— Ce-a răspuns împăratul ?
k -? .•
*
• '
— «Am păcătuit înaintea D o m n u lu i! » 15. N-a : spus :<«Cine eşti tu de mă
mustri pe m ine? Cine te-a trimis sa te răsteşti' 4a,. mine ? Dq unde îndrăz
neala asta, ca să-mi vorbeşti aşa?».. N-a grăit aşa, ci şi-a recunoscut păcatul.
Ce-a spus ?
«Am păcătuit înaintea Domnului /».

Ce i-a răspuns Natan' ?
«Şi Domnul a iertat păcatul tău !».16. «Pentru ca, te-ai osîndit singur,
îi
spune Dumnezeu, îţi iert v i n a ; te-ai mărturisit din in im ă ;
ţi-ai şters
păcatele, ţi-ai dat singur osînda şi Eu am anulat sentinţa!». '
Ai văzut că s-a împlinit ce este s c r is : «Spune tu păcatele
tale intii,
ca să te i n d r e p t e z i ! » J7. Ce oboseală este să-ţi spui tu întîi păcatul ?
• •

*

f

i

•

*

•

'

i

*

3. Ai şi o altă cale de pocăinţă ! ,

,

?

— Care-i aceea ?
— Să-ţi plîngi păcatul! Ai păcătuit? Plîngi şi ţi-air,şters păcatul! Este
vre-o oboseală? Nu ! Nu-ţi cer mai mult decît să-ţi plîrigi ‘păcătui! Nu-ţi
spun să străbaţi oceiane, nici să te cobori în porturi, nici să călătoreşti, nici
să pleci la drum lung, nici să scbţi din pungă bani, nici să traversezi valuri
sălbatice ?
t

Dar ce ?
•

• *•

4

Plînge-ţi p ă c a tu l!
t
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Dar de unde ştiu, că dacă-mi plîng păcatul, mi-1 şi ş t e r g !

* — Ai şi pentru asta dovadă din dumnezeiasca Scriptur’ă. Era un îm
părat Ahav. Om drept şi acesta, după cum mărturiseşte Scriptura. Dar mînat
de Izabela, femeia lui, a împărăţit rău. Ahav a • poftit via . unui oarecare
Nabute israiliteanul şi a trimis la el zicînd : «Dă-mi via ta, că o poftesc şi-ţi
dau pe ea sau bani sau alt loc în schimb»." Nabute i-a z is : '«Să nu mi s6
întîmple să-ţi vînd moştenirea părinţilor m e i !». Ahav poftea -mai departe
via, dar nu voia să-l silească. Din pricina asta a căzut Ahav în mare tris
teţe. Izabela, fem eie neruşinată şî făta* scrupule, necurată şi blestemată, a
venit la el şi i-a sp u s: «Pentru ce eşti trist şi nu mînînci ? Scoală;şi mînîncă !
Te voi face eu să moşteneşti via lui Nabute israiliteanul!». Şi a scris o scri
soare, ca din partea împăratului, către bătrîni, în care spunea : «Rînduiţi
post şi puneţi bărbaţi, mincinoşi împotriva lui Nabute, care să* dea mărturie
că .Nabute a hulit pe Dumnezeu şi pe îm părat»18. O, post plin de cumplită
fărădelege! A rînduit post, ca să săvîrşească ucidere !
*.
v
/•

Şi ce s-a întîm plat?

• i

— Nabute a fost lovit cu pietre şi a murit. Izabela; cînd a auzit i-a
spus lui *A h a v : «Scoală-te, să moştenim via, că* a murit Nabute». Ahav
l-a început S-a întristat,1 dar mai pe urmă s-a dus şi a luat în stăpîriire via.
Dumnezeu l-a trimis lâ Ahav pe Ilie proorocul. «D u -te]1i-a spus Dumnezeu, şi
spune-i lui A h a v : «Pentru că' ai ucis şi ai moştenit, se v ă vărsa singele
tău şi cîinii v o r linge sîngele t ă t i ' ş i -desfrînatele se vor: spăla .‘m s m g e le
t ă u » 19. Mînia e dumnezeiască, sentinţa pronunţată', osinda -ca şi împlinită.
I

14. II împăraţi 12, 7.
17. I s w , 43, 2$,

+

15. II-Îm păraţi 12, 13.
18, / / / împăraţi' 21; .1 —1Q,

•

K

16. II împăraţi 12; 13. .
19.- UI .împăraţi 21,5 19,>
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•
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Şi uită-te unde-1 trimite Dumnezeu pe Ilie! La via luată de i a N a b u te 20.
Unde s-a săvîrşit nelegiuirea, acolo şi pedeapsa.
— Şi ce a spus A hav ?
— Cînd Ahav l-a văzut ipe Ilie, i-*a spus : «M-a găsit duşmanul ~meu ! » 21,
în loc d e : «M-ai găsit vinovat că am p ă că tu it! Acum ai pricină să mă
ataci!». «M-a găsit duşmanul meu!».
Mereu îl mustrase Ilie
pe Ahav ţ
acum, ştiind că a păcătuit, i-a s p u s : «Mereu
m-ai m ustrat! Daracum
pe
bună dreptate mă ataci!». Ştia că păcătuise. Şi Ilie îi citeşte cu voce tare
hotărîrea Iui Dumnezeu : «Acestera zice Domnul , îi spune Ilie,
pentru că
ai ucis şi ai moştenit şi ai vărsat sînge
de bărbat drept, tot aşa se v a vărsa
sîngele tău şi clinii îl v o r linge şi desfrînatele se vor spăla în sîngele tău». La
auzul acestor cuvinte Ahâv s-a întristat şi a
plîns pentru păcatul lui. Şi-a
recunoscut păcatul şi a şters sentinţa pronunţată de Dumnezeu împotriva
Iui. Dar Dumnezeu l-a lămurit mai întîi pe Ilie, pentru ce a schimbat se n 
tinţa, ca să nu pară profetul mincinos şi să păţească ce-a păţit Iona. Că la
fel s-a întîmplat şi lui Iona. Dumnezeu
i-a s p u s : «Du-te, predică în cetatea
Ninevi in care locuiesc o sută douăzeci de mii de oameni fără femei şi copii şi
spune-le : «încă trei zile şi N in e v i v a ii distrusă » 21. Dar Iona n-a vrut să plece,
că ştia iubirea de oameni a lui Dumnezeu.
— Şi ce-a făcut ?
— A luat-o la f u g ă ! Că îşi spunea : «Eu, Doamne, am să mă duc să
le p r e d ic ; Tu, însă, ai &ă Te întorci, pentru că eşti iubitor de oameni, iar
eu ani să fiu ucis ca profet mincinos».
Marea l-a primit pe Iona, dar nu l-a ascuns, ci l-a dat înapoi pămîntu lu i:şi l-a adus iarăşi sănătos şi teafăr în N in ev i; marea I-a apărat ca un
prieten, care-şi apără prietenul. «S-a coborît Iona să fugă, spune Scriptura,
şi a găsit o corabie ca re mergea la T a r s i s ; a plătit drumul şi s-a suit
în ea» *2.
Unde fugi, Iona ? Te duci în alt pămînt ? Dar «al Domnului este
pămîntul şi plinirea l u i » i3. Sau în mare ? Dar nu ştii că «a Lui este marea
şi că El a fă c u t- o » 34. Sau în cer? Dar n-ai auzit pe David spunînd : «Voi
v e d e a cerurile, lucrul d e g e te lo r T a le » *4.
.<
Totuşi, stăpinit de frică, lui Iona i se părea că f u g e ; dar nu-i cu pu
tinţă să fugi de Dumnezeu. Şi aşa, după ce marea l-a dat înapoi şi a venit
în Ninevi, a predicat, spunînd: «încă trei zile şi N in e v i v a fi distrusă». Şi
ca să vezi că asta avea Iona în minte cînd a luat-o Ia fugă,
anume că
lui Dumnezeu, fiind iubitor de oameni, îi va părea rău de răul
ce-1 grăise
despre nineviteni şi că el are să fie socotit profet mincinos, o arata Iona însuşi.
După ce a predicat în N înevi, a ieşit din oraş şi se uita să vadă ce are
să se în tîm p le ; cînd a văzut .că au trecut trei zile şi ameninţarea lui nu
s-a îm făptuit,. atunci a gîndit, ce gîndise mai înainte şi a sp u s:
«Oare nu
sînt acestea cuvintele pe c,are le spuneam eu, că Dumnezeu este milostiv
şi îndelung răbdător şi-I pare rău de răutăţile oamenilor ?».
Deci, ca să nu păţească Ilie ce păţise Iona, Dumnezeu îi spune lui
Ilie pricina pentru care a iertat pe Ahav.
Ce-i spune Dumnezeu Iui Ilie ?
%
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20. 111 Împăraţi 21, 18.
21. Iona 3, 5.
24. Psalmi 94, 5.
25. Psalmi 8, 4.

22. Iona 1, 3.
26. Iona, 4, 2—3.

23. Psalmi 23-, 1.
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— «Ai văzut cît a plîns A h a v şi cît de trist a plecat din faţa Mea ? Nu voi
face după răutatea lui ! » 27.
Vai, Stăpînul se face avocatul robului! Dumnezeu îşi justifică ^înain
tea unui om purtarea Lui faţă de alt om! «Să nu socoteşti, i-a spus Duranezeu lui Ilie, că fără temei l-am ie r ta t! Nu ! Şi-a schimbat purtarea. De
aceea Mi-am schimbat şi eu mînia. Mi-am potolit-o. Nici tu să ,nu te soco
teşti un profet m incinos! Ai grăit adevărul. Dacă Ahav nu-şi schimbă pur
tarea, avea să sufere sentinţa. Dar el şi-a schimbat purtarea şi Mi-am
potolit şi Eu mînia». Şi a zis Dumnezeu către Ilie : «Ai văzut cît a plîns
A h a v şi cît de îndurerat a plecat ? Nu vo i face după Mînia Mea /». Ai
văzut că plînsul şterge păcatele ?
i

4. Ai şi o a treia cale de pocăinţă. Ţi-am vorbit de multe căi de pocă
inţă, pentru ca, prin felurimea căilor, să-ţi facă uşoară mîntuirea.
»

«

— Care
este
aceasta,
a
treia
cale
de
pocăinţă
?
V
’
— Smerenia. Smereşte-te şi ţi-ai şters, şiruri de . păcate. Ai şi pentru
*
•
. aceasta dovadă din dumnezeiasca Scriptură, pilda vameşului şi a fariseu lu i2R.
S-au suit, spune Domnul, fariseul şi vameşul la templu să se roage. Şi
a început fariseul să-şi înşire virtuţie : «Eu nu sînt un păcătos ca toată lumea,
spune el, nici ca vameşul acesta!». Suflete ticălos şi nefericit! Ai osîndit toată
lumea ! Pentru ce-1 mai îndurerezi
pe cel de lîngă tine ? Nu te mulţumeşti cu întreaga lume decît dacă osîndeşti .şi, pe vameş ? Pe toţi cei de
aici i-ai h u lit ! Pe nici un om n-ai
c r u ţa t! «Eu nu-s ca toată lumea, spui
tu, nici ca vameşul a c e s t a ! Postesc de două ori pe
să p tăm în ă; dau zeciuială din averile mele săracilor!».
Cuvinte de laudă rostea! Om ticălos!
Fie, ai osîndit întreaga lume ! Pentru ce loveşti şi în vameşul de lî-ngă tine ?
Nu te saturi cu hulirea întregii lumi decît dacă osîndeşti şi pe cel de lîngă tine?
— Ce-a făcut vam eşul ?
— A auzit tot ce spunea fariseul, dar n-a zis : «Cine eşti tu de spui unele
ca acestea despre mine ? D e unde-mi ştii „ viaţa ? N-am crescut împreună !
N-am trăit la un loc, n-am fost unul lîngă a lt u l! Pentru ce te smereşti atîta ?
Cine dă mărturie de faptele tale bune ? Pentru ce te lauzi singur ? Pentru ce te
cinsteşti singur ?». Nici un cuvînt din acestea n-a grăit vameşul, ci plecîndu-şi
capul la pămînt s-a închinat şi a spus : «Dumnezeule, milostiv fii mie p ă că to 
s u l u i !». Vameşul s-a smerit şi a ajuns drept. Fariseul s-a pogorît de la templu,
pierzîndu-şi dreptatea ; vameşul s-a pogorît, dobîndind dreptatea. Cuvintele au
biruit faptele. Unul cu faptele, a pierdut dreptatea ; altul cu cuvînt de sm ere
nie, a dobîndit dreptatea. Şi totuşi aceea nu era smerenie. Atunci e smerenie,
cînd unul mare se micşorează pe sine. Fapta vameşului nu era smerenie, ci
adevăr. Adevărate erau cuvintele l u i ; că era păcătos.
i
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5. Spune-mi, te rog, poate fi om mai rău ca vameşul ? Neguţătoreşte nenorocirile altora, ia parte la ro a d ele' muncii altora ; nu munceşte, dar ia parte
la cîştig. Grozav e păcatul vameşului ! Vameşul nu-i nimic altceva decît sil
nicie acceptată de toată lumea, păcat legalizat, lăcomie cu nume bun. Cine
poate fi mai rău decît vameşul, care stă la drum şi culege roadele muncii
altora ? Cînd e vorba de muncă, lui nici nu-i pasă ! cînd însă e vorba de c îş 
tig, îşi ia partea, din cele ce n-a muncit. Deci dacă vameşul, care-i un păcă•*

27. UI împăraţi 21, 29,

V

'

t

28. Luca 18, 10?—14.
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tos, a dobîndit un dar atît de mare cînd s-a smerit, cu atît mai mult omul
virtuos cînd se va s m e r i! Dacă-ţi vei mărturisi păcatele şi te vei smeri, vei fi
drept.
Vrei să vezi cine-i smerit ? Uită-te la Pavel, cel cu adevărat smerit, la
Pavel, dascălul lumii, oratorul cel duhovnicesc, vasul a le g e r ii2®, limanul cel
neînviforat, turnul cel neclătit, omul cel mic la trup, care a înconjurat lumea,
şi a înconjurat-o ca şi cum ar fi avut a r ip i; uită-te la cel smerit, la cel ne
iscusit 30 şi filozof, la cel sărac şi b o g a t! Pe Pavel îl numesc cu adevărat sm e
rit, pe cel care a trecut prin mii şi mii de osteneli, pe cel care a avut mii şi
mii de biruinţe împotriva diavolului, pe cel care propovăduia şi zicea : «Harul
Lui în mine n-a fost zadarnic, dar m-am ostenit mai mult decît • to ţi» 81. Omul,
care a îndurat închisori, lovituri, b ă tă i ; omul, care cu epistolele sale a vînat
lumea ; omul, care a fost chemat cu glas ceresc ,* omul acela se smereşte spunînd : «Eu sînt cel mai mic dintre apostoli, care nu sînt vrednic să mă numesc
apostol» 32. Ai văzut măreţia smereniei ? Ai văzut pe Pavel smerindu-se, numindu-se cel mai mic ? «Eu sînt, spune el, cel mai mic dintre apostoli, care nu sînt
vrednic să mă numesc aipostol». Atunci e smerenie cu adevărat cînd te smereşti in
toate şi te numeşti cel mai mic. Gîndeşte-te cine a fost cel ce a spus aceste c u 
vinte ! Pavel, cetăţeanul cerului, cel de formă îmbrăcat cu trup, / stîlpul Bisericii,
îngerul cel pămîntesc, omul cel ceresc ! Cu cît drag zăbovesc Mngă Pavel, contemplindu-i frumuseţea virtuţii l u i ! Nu-mi veseleşte atît faţa răsăritul soarelui şi
săgetarea razelor lui strălucitoare, cît îmi luminează mintea chipul lui P a v e l!
Soarele luminează feţele, Pavel, însă, ne urcă pe aripile lui la bolţile ceruri
lor ; ne urcă sufletul mai sus decît soarele, mai sus decît lu n a !
Aşa-i puterea v ir tu ţii! Face înger pe om, înaripează sufletul spre cer.
Virtutea aceasta ne învaţă Pavel. Să ne sîrguim să fim. imitatorii virtuţii l u i !
Dar să nu mă abat de la subiect. / Scopul meu era de a vă arăta smerenia, a
treia cale a pocăinţei, de a vă arăta că vam eşul nu s-a smerit, ci a spus adevărul, şi-a dezgolit păcatele lui ş i . a ajuns d rep t; n-a dat bani, n->a străbătut
oceane, n-a mers pe jos cale lungă, n-a traversat mări nemărginite, n-a rugat
pe prieteni, n-a avut nevoie de mult timp, ci, prin smerenie, a dobîndit drep
tatea şi a fost socotit vrednic de împărăţia cerurilor, pe care, facă Dumnezeu,
ca noi toţi să o^dobîndim, cu harul şi iubirea de oameni a Domnului nostru
Iisus Hristos, Căruia slava şi puterea în vecii vecilor, Amin.
►
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29. Faptele Apostolilor IX, 15.
30. II Corinteni XI, b.
31. I. Corinteni XV, 10.
32. / Corinteni, XV, 9.

SFINŢI ORTODOCŞI DIN SECOLUL AL XVIII-LEA
ÎN SUD-ESTUL EUROPEI
Studiile despre Ortodoxie în limba engleză în zilele noastre sînt căutate in lumea
eterodoxă, atît în întilnirile interecumenice cît şi în cele inerconfesionale.
Unul dintre promotorii literaturii ortodoxe în limba engleză este profesorul
Constantin Cavarnos, directorul Institutului de studii bizantine şi neogreceşti din
Belmont-Mass *.
Lucrările prof. C. Cavarnos apărute în seria «Modern Orthodox Saints» se ocupă
de sfinţii ortodocşi din sec. al XVIII-lea: St. Cosmas AitoJes (Belmont, 1971, 76 p . ) ;
St. M acarios of Corinth (Belmont, 1972, 120 p .); St. N icodem os the Hagiorite (Belmont, 1974, 169 p.) şi sînt anunţate studii despre figurile spiritualităţii ortodoxe : Sf.
Nikifor de Chios (1750— 1821), Serafim de Sarov (1759— 1833) şi Nektarie de Aegina
(1846— 1820).
în monografia despre Cosma A itolos este prezentată viaţa sfîntului, după Sapphiros Christodoulis, discipolul său, un studiu care îi analizează activitatea, extrase
din învăţăturile sale şi enumerarea minunilor pe care le-a săvîşit.
A cest om adevărat al lui Dumnezeu, numit Constas din botez, s-a născut In 1714
într-un sat sărac din Altoita numit Mega Dendron. A studiat la şcoala din Sigditsa,
8 km.r de la Mega Dendron. După aceea a frecventat şi şcoala de la Vraniana, lîngă
Agrapha. Pe la 20 de ani a început să studieze gramatica cu diaconul Ananias Dervisanos. De atunci el a părăsit satul său natal pentru Lobotina. în aceeaşi perioadă
a început să funcţioneze o şcoală la Mînăstirea Vatoped de la Sfîntul Munte, care a
fost numită Academia Atonită cu profesori foarte bine pregătiţi. Ea a fost întemeiată
în 1743 de către călugărul N eophytos Kafsokalyvitis (cca. 1702— 1780), care a fost şi
primul ei director. N eophytos învăţase la Chios şi la Bucureşti şi apoi scrisese multe
cărţi, cele mai multe teologice. El a fost unul dintre cei mai mari educatori din Grecia
in a doua jumătate a sec. al XVIII-lea. Academia Athonltă şi-a căpătat renumele şi
datorită activităţii lui Ellgefl VoulgariS (1716— 1806) care a succedat lui Neofit şi
a fost director în perioada 1753— 1758. Voulgaris care a fost profesor la Academia
Domnească din Iaşi a devenit apoi Arhiepiscop de Astrahan şi Stavropol, în Ucraina.
El a scris cărţi cu diferite subiecte inclusiv cele de logică, metafizică, teologice, matematici şi fizică. La această şcoală de la Vatoped a venit să studieze şi Constas. El a
învăţat cu profesori ca Panagiotis Palamas cursurile de limbă şi literatură şi cele de
logică cu Nicholas Tzartzoulis, care a urmat lui Eugen Voulgaris în fruntea şcolii.
El era încă laic dar a cunoscut încă de pe atunci gravitatea vieţii de călugăr s-a
disciplinat pe sine şi s-a străduit spre perfecta asceză. Constas a studiat la Şcoală
0

1. Dintre lucrările apărute anterior ale prof. C. Cavarnos menţionăm pe cele despre Muzica bizan~nă sacră (Byzantine Sacred Music, 1966), Filozofia greacă modernă sdespre sufletul uman (Modem Greek
Philosophers on the Human Soul, 1967), Gittdirea bizantină şi arta (Byzantine Thought and Art, 1968),
d n d ir e a greacă modernă (Modern Greek Thought, 1969) şi The Holy Mountain. Deosebit de sugestivă
rentru m editaşi este lucrarea Ic o a n a : baza ei spirituală şi scopul ei (The icon : its spiritual basis and
rurpose, Belmont, 1973).
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de la Vatoped opt ani. Dar faimoasa şcoală s-a desfiinţat şi Constas a plecat, ca şi
alţi tineri, la Mînăstirea Filoteu. Aici el a fost tuns în călugărie şi i s-a schimbat
numele in Cosmas şi a început să ducă o viaţă călugărească exemplară. Mai tirziu
a fost făcut ieromonah. El a dorit din toată inima să înveţe poporul cuvîntul Domnului,
să-l ridice din ignoranţă şi barbarie. în Sfîntă Scriptură el a aflat cuvînt ,de îmbăr
bătare şi de îndemn (I Cor. X, 24).
In 1760 el a plecat la Constantinopol spre a se pune în slujba altui părinte şi
s-a întîlnit cu fratele său Chrysanthos care era arhimandrit şi a predat un timp la
Şcoala Patriarhală de la Constantinopol (Mai tîrziu a fost director al unei şcoli din
N axos una dintre insulele Cicladice. Ca profesor la N axos a avut un rol de seamă
în educarea şi formarea caracterului unui alt sfînt, Nicodim Aghioritul). Chrysanthos
l-a instruit în arta retoricii. Cosmas avea convorbiri sfinte cu cei mai pioşi slujitori
ai bisericii şi profesori şi le expunea gîndurile sale. Pentru a-şi dezvolta opera divină
Patriarhul Serafim al Constantinopolului i-a dat un permis, în scris, să-şi continuie
activitatea de predicator. Cosmas a început să vorbească mulţimilor despre Cuvîntul
Domnului întîi în bisericile şi în satele din Constantinopol, apoi a mers la Naupaktos,
Vrachori, M esolongi şi în alte părţi. Apoi s-a întors din nou la Constantinopol şi s-a
sfătuit cu noul patriarh, Sophronios, şi a primit un nou permis pentru a predica. A
vizitat Insulele din Dodecanez şi, pe la 1775, s-a dus la Sfîntul Munte Athos, unde a
vizitat mînăstirile şi schiturile şi a rămas mai mult timp acolo. Atunci a citit mult
din Cărţile Părinţilor Bisericii. Apoi a plecat să predice în satele din Macedonia şi
Ia Salonic, Veroia, pe urmă la Himarra, Akarnania, Aitolia pînă la Arta şi Preveza.
Astfel a ajuns traversînd marea, pînă la Aghia Mavra (Lefkas), insulă din Marea
Ionică, în Kefalenia, Korfu şi pînă în Albania.
învăţătura sa era simplă şi accesibilă tuturor, el vorbea oamenilor săraci
şi-i
întărea în credinţă şi în cunoaşterea lucrurilor sfinte. A înfiinţat nenumărate şcoli
primare şi secundare. Prin el Domnul a făcut multe minuni şi fapte.
Kurt Pasha, la instigaţia vrăjmaşilor lui, ajutat de Muilahul său, s-a hotărît
să-l închidă. Cosmas se afla în satul Kolikontasi din Albania şi pentru a predica şi
la Verati a cerut permis de la Kurt Paşa şi de la Mullah. Sub' pretext că Kurt Paşa
nu e în localitate, Muilahul l-a închis pe Cosmas şi a doua zi l-a trimis cu excortă
spre alt oraş. Pe drum turcii l-au omorît şi l-au aruncat în rîu. Astfel a primit cu
nuna de martir Sf. Cosmas, în 64-lea an al vieţii. La Berati s-a ridicat o biserică
în cinstea sa, pe cînd Joasaph era Arhiepiscop de Velegrad.
*

Sf. Cosmas Aitolos este fără îndoială cel mai mare misionar al Greciei moderne.
El a jucat un rol important în luminarea Greciei în a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea. Cosmas şi-a petrecut viaţa în mînăstirea Filoteu de la Sfîntul Munte timp
de 17 ani, dar simţind chemarea Domnului şi-a petrecut restul vieţii peregrinînd
pentru a predica. Martiriul său s-a petrecut la 24 august 1779 şi a fost numit «întoc
mai cu apostolii». De la dînsul n-a rămas nimic scris, în afara unor scrisori personale.
Predicile sale au fost adunate din amintirile
celor ce l-au ascultat. Ele se numesc
Didahii şi erau citite în biserici, atî-t în timpul vieţii sale cît şi după moartea sa. Cea
mai mare colecţie din predicile sale a fost tipărită de Arhim. Sofronios Papa Kyriaku.
Limba pe care a folosit-o Cosmas era demotica, limba populară. Învăţătura sa
se baza explicit pe Sfîntă Scriptură, în special pe Noul Testament şi pe Cărţile Părin
ţilor Bisericii.
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In anexă se dau Extrase din «învăţăturile sale relative l-a Bunătate, Iubire, Sme
renie, Meditaţie, Confesiune şi altele.
Macarios (1731— 1805) Notaras de Corinth. Contemporan mai tînăr decît Cosmas
Aitolos (1714— 1779), dar mai în vîrstă decît Nicodemos Aghioritul (1749— 1809) a
avut o mare importanţă în regenerarea spirituală a Bisericii Greciei din a doua ju m ă
tate a sec. al XVIII-lea. El a început activitatea în 1765, continuând activitatea misio
nară a lui Cosmas.
In 1764 cînd a murit Partenios Arhiepiscopul de Corinth, bunicul său, Macarios,
care era laic şi se numea Mihail, a fost în unanimitate ales, de către clerici şi laici,
succesorul lui. In Constantinopol, în ianuarie 1765, el a fost sfinţit Arhiepiscop de
Corinth şi denumit Macarios. în Corinth el a început imediat o operă vastă de reîn
noire a bisericii. El a manifestat permanent un mare respect pentru Sacra Tradiţie
a Bisericii Ortodoxe şi -toate eforturile sale s-au îndreptat spre aplicarea întocmai a
Sfintelor Canoane.
Macarios înainte de a deveni Arhiepiscop a fost profesor voluntar timp de şase
ani, deoarece lipseau învăţători. Cînd a devenit Arhiepiscop a hotărît să înfiinţeze
cit mai multe şcoli în provincia sa şi ar fi făcut-o dacă războiul ruso-turc nu l-ar
fi îndepărtat, în 1769, din Scaun. în 1774, a ajuns la Athos. A mai vieţuit la Mega
Spileon, apoi în Kefalia, în Mînăstirea Sf. Fecioara din Hidia, în Patmos şi la sfîrşit
se retrage în sihăstrie la Hias, unde şi moare la 16 aprilie 1805.
Macarios în activitatea sa a urmărit cu stricteţe respectarea Tradiţiei Sfinte.
Rolul să-u s-a manifestat mai ales în timpul unei mişcări a colivaţilor de la Muntele
Athos. Aceasta a început în 1754 la călugării de la Schitul Sfîntă Ana, care doreau
să-şi construiască un kyriakon şi pentru a mulţumi donatorilor au făcut slujbe de
pomenire a lor şi Duminica, nu numai -sîmbăta dimineaţa, aşa cum era în tradiţia
bisericii. Macarios se afla ia Athos cînd a fost invitat .la Mînăstirea Cutlumuş să
săvîrşească un parastas pentru decedatul patriarh >al Alexandriei Matei într-o zi de
duminică. El nu numai că a refuzat să participe dar a scris şi Patriarhului Constantinopolului despre această violare 'a Tradiţiei. El însuşi nu a săvîrşit niciodată un
serviciu pentru morţi în ziua Duminicii. In 1772 Patriarhul Teodosie II a formulat o
rezoluţie prin care orice călugăr ar săvîrşi un serviciu divin pentru morţi în zi de
Duminică, să fie anatemizat. Disputa a durat foarte mult timp şi a fost foarte aprigă
ajungînd să divizeze în două tabere pînă şi aristocraţia fanariotă. Au avut loc şi
două sinoade patriarhale asupra acestei p rob lem e: unul în 1774 la Muntele Athos
care a întărit 'anatemizarea şi un altul, în 1776, la Constantinopol, care a permis să
se slujească pentru morţi atît sîmbăta cît şi dumineca. în 1819 abia Patriarhul ecu
menic Grigore al V-lea a decretat că slujba pentru mo-rţi poate fi oficiată atît sîm 
băta cît şi duminica, de asemenea şi în oricare taltă zi a săptămînii, numai din dorinţa
de a pune capăt discuţiilor care duraseră atîta timp (Cf. Vasileios R. Stephanidis,
Ekklesiastike Historia, Atena, 1948, p. 660—661).
O altă dispută la care ia avut un cuvînt hotărît or Macarios a fost cea referitoare
ia frecvenţa cu care poate fi primită Sfîntă împărtăşanie. Călugării se împărtăşeau
:a fiecare liturghie cu excepţia celor ce erau în penitenţă şi a celor care considerau
că trebuie să o facă la intervale rare.
în această problemă intervenţia lui Macarios nu s-a impus, deşi a publicat car
tea Peri tes Synechous M etalepseos ton Theion M y sterion care a apărut în 1783 şi
arin care a lărgit şi a îmbogăţit versiunea veche a lui Neofit Kavsokalivites Enchei dion A p o d eik tio n peri ton hoti. Chreostousin hoi Christianoi Sachnoteron na M e ta -
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lamba nousi ta Theia M y steria. Cartea &a a apărut anonim, ea a fost atribuită lui
Macarios de către Athanasios Parios în biografia pe care i~a scris-o. De asemenea
paternitatea cărţii a susţinut-o Patriarhul ecumenic Neofit în scrisorile sale şi de
către alţii. Alţii susţin că Nicodim Hagioritul a dat acestei lucrări doar forma finală,
iar un biograf de mai tîrziu Onufrie de la Mînăstirea Iviron afirmă că Nicodim ar fi
amplificat-o. Călugărul Constantin Doukakis (1840— 1908), după multe cercetări în
bibliotecile de la Sfîntul Munte, a publicat o nouă ediţie a acestei cărţi, dovedind
că Macarios este cel care a scris-o iar Nicodim a transpus-o doar într-o frază mai
simplă.
In opera sa despre împărtăşania continuă, Macarios arată că inovaţia împărtăşirii doar de două-trei ori pe an este nefastă pentru viaţa bisericii şi a pledat pentru
comuniunea cu trupul Domnului cît mai des, pentru că ea este binefăcătoare pentru
mîntuire. Cartea a provocat o vie agitaţie printre anti-coliviţii de la Athos care au
condamnat-o pentru că s-ar opune canoanelor şi pentru că a provocat disensiuni.
Abia în 1789 noul Patriarh, după o atentă examinare a cărţii a dat un nou decret
prin care declară cartea lui Macarios drept canonică. In 1775 Patriarhul Teodosie a
încercat să împace cele două tabere, scriind călugărilor de la Athos că fiecare creştin
poate primi Sfînta -împărtăşanie în fiecare Duminică, după ce s-a pregătit special
pentru aceasta. Dar scrisoarea n-a pus capăt disputei. Abia în 1819 Patriarhul Grigore
al V-lea a precizat că împărtăşirea nu se face la intervale fixe, ci fiecare o face cînd
s-a pregătit pentru aceasta, după ce s-ia spovedit.
In atmosfera de redeşteptare şi întărire a credinţei în Biserica ortodoxă, opera
de tipărire a Filokaliei, ca antologie monumentală a scrierilor ascetice-mistice a 30
de Părinţi ai Bisericii, a avut un rol excepţional. Opera de compilator direct a făcut-o
Macarios, aşa după cum a demonstrat eminentul teolog Constantin Iconomos. Acesta
a arătat că generalul Panagiotis Notaras păstrează în colecţia sa manuscrisul nepu
blicat al operei lui Macarios, Sylloge Paraineseon kai H ypodeigm aton ton Hosion
Pateron Hemon, compilată în 1771 pe cînd se afla la Mînăstirea Gherasimos în Kephallenia. De altfel, în Introducerea la Filokalia, scrisă de Macarios sau de Nicodim
ori de ei împreună, citim că ea reproduce manuscrise mai vechi. In 1777 Macarios
trimite manuscrisul lui Nicodim Hagioritul să-l completeze şi să-l editeze. Nicodim
adaugă scurte biografii ale Părinţilor care au scris învăţăturile şi le include în lucrare.
Filokalia a fost publicată în 1782 Ia Veneţia cu banii daţi de Ioan Mavrocordat, dom
nul Moldovei şi a Ţării Româneşti. Ca şi în trecut şi de data aceasta ţările române
au sprijinit material apariţia unor cărţi folositoare ortodoxiei (Filokalia şi o altă
operă a lui Macarios, Evergetinos). Miacarios a pregătit pentru tipar în 1790 şi opera
Sfîntului Simeon, Noul Teolog. Dar cea mai de seamă contribuţie a sa rămîne cartea
sa, Colecţie din zicerile Slinte şi învăţăturile inspirate de Dumnezeu şi de Sfinţii
v Părinţi, cunoscută sub numele de Evergetinos , al cărei mss. se păstrează la M înăs
tirea Cutlumus, de asemenea Miartirologhion şi Noul Limonariu. Cu drept cuvînt bio
grafii săi îl numesc «redescoperitorul martirilor ortodocşi».
Volumul prezintă extrase din biografia sa, din scrierile sale şi din descrierea
unor minuni ale sale.
■

Nicodim Aghioritul este a treia carte pe care prof. C. Cavarnos a editat-o în
1974. In Introducere arată că Sf. Nicodim s-a născut la 1749 la Naxos. A învăţat cu
Arhimandritul Chrysantos Aitolos (mort la 1785), fratele Sfîntului Gosmas Aitolos.
La Colegiul de la Smirna a învăţat limbile străine, între care limbile latina, italiana,
francez-a. La sfîrşitul şcolii a ajuns secretarul Mitropolitului Antim Vardis (1743— 1780).
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Ulterior a cunoscut, la Hydra, pe Macarios al Corinthului care împreună cu monahul
Silvestru de la Athos
l-au pregătit pentru spiritualitatea ortodoxă de la Muntele
Athos, unde i s-a dat şi recomandaţie. La 36 de ani utilizînd recomandările ce i s-au
dat a ajuns la Mînăstirea Dionisiu, unde a fost tuns călugăr. în 1777, fiind la Athos,
împreună cu Macarios al Corinthului care revenise pentru o perioadă aici, au corectat
şi au pregătit pentru tipar Filokalia, Evergetinos şi împărtăşirea continuă. Macarios
a plecat la Smirna şi cu sprijinul financiar al lui Ioan Mavrocordat, voievodul român,
a publicat la Veneţia în 1782 Filokalia şi celelalte două cărţi în 1783. Această ediţie
a Filokaliei din 1782 a fost retipărită la Atena în 1893 într-o formă amplificată, în
două volume şi apoi,
între 1957— 1963, în patru volume. Pătrunderea Filokaliei în
B^ericile ortodoxe cu credincioşi de origine slavă s-a făcut de timpuriu 11 ani mai
tîrziu, sub titlul de Dobrotliubie. Cu gîndul de a se întîlni cu Paisie Velicicovski,
care tradusese din Filokalie, Nicodim, care aflase de activitatea fostului atonit în
Moldova, a încercat să vină în Moldova. Dar, pe drum împiedicat de o furtună, a
rămas în insula Thassos. Versiunea slavă a Filokaliei tradusă de Paisie a fost tipărită
de episcopul Ignatie Briancianikov (1807— 1867) la Petersburg în 1857. Traducerea în
limba rusă s-a făcut de Teofan Zatvornikul (1815— 1894) din pustietatea' Optina sub
conducerea Academiei teologice din Moscova. Versiunea în limba rusă, în patru
volume, a fost tipărită între anii 1876— 1890. Răspîndirea Filokaliei în afară de lumea
ortodoxă greacă şi slavă a continuat în România, Franţa,. Elveţia, Italia. In limba
română au apărut patru volume menţionate de autor, Philocalia Sfintelor nevoinţe
ale desăvîrşirii, Sibiu, 1946— 1948, la care adăugăm recentul volum al V-lea sub în
grijirea Pr. Prof. D. Stăniloae. In limba franceză, ediţia Petite Philocalie de la Priere
du Coeur, a apărut la Paris, 1953, în limba germană Kleine Philocalie zum Gebet des
Herzeus, Ziirich, 1957, iar în limba italiană, La Philocalia : testi di ascetica e mistica
della Chiesa orientale, Firenze, 1963. In limba engleză prima versiune, în două volume,
este intitulată W ritings irom the Philokalia on Prayer of the Heart, a apărut în 1951,
iar volumul al 2-lea, Early Fat,hers irom the Philokalia, în 1954.
i
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A doua operă monumentală la care a participat şi Nicodim Aghioritul se nu
meşte Evergeticos şi e datorată lui Paul, stareţul Mînăstirii Evergeticos din Constan
tinopol care a compilat-o în sec. al Xl-lea după învăţăturile a 100 de Părinţi Pustnici.
Contribuţia lui Nicodim a constat în Introducerea pe care a scris-o la această carte
in care a apreciat învăţăturile morale ale Părinţilor Răsăritului. Contribuţia lui
Nicodim a fost însemnată şi la opera împărtăşania continuă a lui Macarios.
O altă scriere la care Nicodim a colaborat, copiind-o, făcîndu-i corecturi şi
colaţionînd-o cu cinci manuscrise, a fost Alfa betal fa betos a lui Meletie Duhovnicui din sec. al XlII-lea. Ediţia sa a fost tipărită postum în 1815.
In 1782 Nicodim alcătuieşte lucrarea Symbouleutikon Encheiridion care este un
manual al isihasmului. Apărut în 1801, opera sa este de cea mai mare importanţă
-entru răspîndirea ideilor isihaste şi a metodelor din sec. al X lV-lea ale rugătorilor
in frunte cu Grigore Palamos.
Nicodim a compus şi un Manual de Duhovnicie (Exomologetarion) tipărit în
1794 care a cunoscut apoi 10 ediţii. Prin acestea este importanta ediţie din 1835 în
.imba turcă pentru ortodocşii care vorbesc turceşte.
«

*

Continuînd fără întrerupere activitatea sa literară, Nicodim a compilat o carte
i e canoane a Sf. Teotokos numită Neotheotokarion care cuprinde 62 de minunate
canoane de melodii compuse de Andrei Criteanul, Ioan Damaschin, Teodor Studitul,
cs. introducerea lui Nicodim.
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a implora cu mai multă încredere ajutorul Ju i Dumnezeu în împlinirea
misiunii lorr de a propovădui, de a striga fără încetare şi cu putere de
convingere,, să fie pace pe pămînt şi bunăvoire între oameni. •
Din fericire, de asemenea, toate popoarele,l prin glasul conducăto
rilor lor, prin hotărîrile adunărilor lor internaţionale; cer să fie păstrată
pacea în lume şi stăruie să fie folosite toate mijloacele spre a fi e v i 
tată izbucnirea de conflicte şi a face săînceteze cele ce auapucat
să
se producă în unele părţi ale globului.
‘
Cu nădejdea neclintită că rugăciunile şi eforturile Bisericilor, unite
cu voinţa şi hotărîrea conducătorilor popoarelor, vor reuşi şă realizeze
pacea pe pămînt şi bunăvoirea între oameni, N o i, împreună cu ieMrhii,
preoţii şi credincioşii Bisericii noastre, V ă urăm din adîncul inimii să
serbaţi Naşterea Domnului în deplină sănătate, bucurie şi prosperitate,
împreună cu ierarhii, preoţii ,şi credincioşii Sfintei Voastre Biserici;
iar în N oul A n — 1977 — Domnul Păcii să dăruiască liimii întregi pacea
Sa care nu are hotar I
.. .
V ă îmbrăţişăm cu sărutare sf î nt ă' î n Mîntuitorul \Hristds, Fiul lui
Dumnezeu, Cel: întrupat.* / '
: -v r: T v ~ "
.; .

#

.. .

t JUSTINIAN

Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române
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SCRISORI IRENICE
TELEGRAME ŞI SCRISORI DE FELICITARE PRIMITE DE PREA FERICITUL
PĂRINTE JUSTINIAN PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE CU
PRILEJUL NAŞTERII DOMNULUI (CRĂCIUNUL) 1976, ŞI ANULUI NOU 1977
i

Fiecare sfîrşit de an şi începutul celui nou aduce în întreaga lume noi nădejdi,
deosebite bucurii şi alese satisfacţii. Toate acestea se vădesc şi prin schimbul de tele
grame, scrisori ireniice, scrisori de felicitare între Prea Fericitul Părinte Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi Întîistătătorii de Biserici din întreaga lume.
Scrisoarea irenică a Sanctităţii Sale DIMITRIOS Patriarhul Constantinopolului :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericite şi înalt Prea Sfinţite Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Frate mult iubit şi prea dorit în Hristos-Dumnezeu şi împreună-slujitor al sm e
reniei noastre, Domnule Justinian, îmbrăţişîndu-Vă frăţeşte în Domnul, cu multă
bucurie Vă întîmpinăm.
Primind cu multă dragoste bunele urări pe care prea iubita Voastră Prea Fe
ricire ni le-aţi transmis, prin onorabila Voastră scrisoare, cu prilejul. Sfintelor şi Ma
rilor sărbători ale Naşterii după trup şi Arătării în lume a Domnului şi Mîntuitoru
lui nostru Iisus Hristos, cu voie bună, odată cu mulţumirile noastre, venim să Vă
dăm, la rîndul nostru, îmbrăţişarea frăţească, urînd din toată inima, ca harul şi binecuvîntarea Mîntuitorului Celui născut la Betleem, să ne pogoare asupra Venerabilei
Voastre Prea Fericiri, asupra cinstitei ierarhii din jurul Vostru şi asupra sfinţitului
cler şi a tuturor credincioşilor Prea Sfintei Biserici în fruntea căreia Vă găsiţi.
Pe lîngă aceasta, Vă urăm din toată inima ca Noul an al bunătăţii Domnului să
Vă fie Vouă şi celor c e sînt împreună cu voi plin de mîngîiere şi de tot binele,
rlin de bunăvoinţă şi de pace pentru lumea întreagă, Vă îmbrăţişăm din nou în
Hristos cel c e s-a născut şi rămânem cu dragoste frăţească şi deosebită cinstire.
Crăciunul 1976.

Al Venerabilei Voastre Prea Fericiri iubitor Frate în Hristos

t Dim itrios
Patriarh al Constantinopolului

Scrisoarea irenică a Sanctităţii Sale NICOLAE V / Patriarhul A l e x a n d r i e i :

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericite Arhiepiscop al Bucureştilor şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Ron i z e , mult iubite şi prea dorite frate în Hristos Dumnezeu şi împreună-slujitor al
%-
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smereniei noastre, Domnule Justinian, îmbrăţişîiudu-Vă frăţeşte în Domnul, cu multă
bucurie Vă întâmpinăm.
In oadar.ul presiunii deosebit de sufocantă care, în momentul de faţă, apasă su 
fletele noastre, cu .adevărat «descurajaţi de teama şi de -aşteptarea celor ce vor veni
■asupra lumii», este aleasă mîngîierea oare se revarsă în sufletele credincioşilor din
harul şi bucuria Naşterii lui Hristos.
Inima noastră se umple de o bucurie suprapămîntească. Dumnezeu cel de sus
a binevoit să trimită pe pămînt pe Fiul Său Cel Unul-Nascut, care să vestească pacea.
Să ne îmbrăţişăm unii pe alţii cu sărutare sfîntă. Să ne legăm unii de alţii prin l e 
gătura dragostei. Să lăudăm, cu o singură inimă p e Răscumpărătorul, cel ce ’a venit la
noi, în iesele şi în peşteră.
Căci, totdeauna prăznuirea evenimentelor supranaturale ale pogorîrii Mîntuito
rului pentru răscumpărarea omului din păcat şi din moartea cea spirituală, este o
bucurie nespusă dar, în timpurile de faţă de neorînduieli din lumea întreagă şi de
temeri pentru ameninţările care «ar putea veni, prăznuirea arătării Mîntuitorului în
lume provoacă o bucurie şi o mîngîiere şi mai mare. «Căci Bl este pacea noastră,
cel ce a făcut din cele două, una». Numai şi numai de la El putem aştepta pacea
lumii, întărindu-ne credinţa în El şi îndrumînd popoarele către El.
Fie ca sfintele sărbători prăznuite astăzi 'în comun de către lumea creştină, să
încălzească credinţa şi nădejdea tuturor de a simţi mai clar şi mai adînc, lumina care
a răsărit lumii prin Naşterea Mîntuitorului şi să găsească în ea calea cea sigură pentru îndrumarea voinţei Părintelui ceresc al tuturor spre binele comun.
4

Cu astfel de gînduri şi de simţăminte vizităm în chip sărbătoresc, pe calea gîndului, pe mult iubita Voastră Prea Fericire, unindu-ne cu Voi în rugăciune pentru
pacea lumii şi pentru unirea tuturor, Vă salutăm în Hristos cel c e s-a născut ş l cerem
de la Dătătorul celor bune, tot binele pentru Voi şi turma Voastră, pentru Noul an
al bunătăţii Domnului.
Fie ca Noul an care vine să fie pentru Biserică şi pentru lumea întreagă plin
de pace şi de bunăvoire !
Al Venerabilei Voastre

Prea Fericiri frate prea iubitor şi pururea devotat,

f N icolae
•

«

Patriarhul Alexandriei

»>

,

*

»

•

Scrisoarea ironică a Sanctităţii Sale ELI AS IV Patriarhul A n t i o h i e i :

Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Bisericii Ortodoxe Române, mult cinstit şi respectat.
Vă salutăm frăţeşte cu apropierea zorilor Naşterii slăvite, bucurîndu-ne, ne în
dreptăm privirea spre Frăţia Voastră cea dragă şi fiind cuprinşi de dragostea • Mîn
tuitorului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos, Vă intonăm imnul îngeresc : «Slavă în
tru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, între oameni bunăvoire».
Avem toată încrederea că în aceste zile grele ne străduim neîncetat în rugăciunile noastre pentru întărirea păcii şi dragostei în inimile oamenilor. N e este foarte
»

I

%
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drag că în aceste zile, dătătoare d e mîntuire, putem lua legătură, în duhul dragostei
Mîntuitorului cel iubit, urînd Frăţiei Voastre sărbători slăvite şi pace adîncă în inimă
spre a continua calea de întărire a bazelor păcii dumnezeieşti în inimi.
Al Vostru Frate în Hristos

t Elias IV
Patriarhul Antiohiei

Scrisoarea irenică a Sanctităţii Sale BENEDICT Patriarhul Ierusalim ului:

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Prea Fericitului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Locţiitor al Cezareei
Capadociei, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Arhiepiscop al Bucureştilor, D. D. Justinian,
Fratelui iubit în Hristos şi împreunăslujitorului smereniei noastre, sărutare sfîntă în
Iisus Hristos, cel c e s-a născut mai presus de fire.
Toată firea se ridică astăzi venerînd în imne şi cîntări, plină de recunoştinţă,
iconomia Creatorului şi împăratului şi Susţinătorului ei, cea mai de pe urmă, cea ne
spusă şi cu neputinţă de înţeles, faţă de propria-I creatură.
împreună, deci, cu toată făptura, bucurîndu-ne şi noi de amintirea mîntuitoare
a Iconomiei celei mai presus de fire faţă de noi, cei care din bunăvoinţa dumne
zeiască, ne-am învrednicit de a vedea cu proprii noştri ochi şi de a ne ruga cu bu
zele noastre proprii în Venerabilele Locuri ale minunilor Domnului şi Pămîntul cel
Sfînt, alergăm plini de bucurie la Betleem, Cetatea cea sfîntă a lui Iuda, împrernă
cu tot clerul cel sfinţit, şi cu evlavioşii închinători şi ajung înd la preacinstitul şi
strălucitorul loc, unde s-a născut ca prunb Dumnezeu ce l mai înainte de veci, înăl- <
ţăm împreună cu îngerii, lui Dumnezeu, celui dintru înălţime imne de toată noaptea
şi rugăciuni îndelungate pentru toată lumea şi le oferim împreună cu magii, ca pe
nişte daruri, Celui ce s-a arătat pe pămînt. Şi săvîrşind acolo, dumnezeieşte, sfîntă
şi nesîngeroasa şi veşnica jertfă, cu multă dragoste pomenim şi numele cinstit aj
Venerabilei Voastre Prea Fericiri, înaintea Celui ce s-a golit pe sine pentru noi şi
a devenit asemănător cu omul, Domnul şi Dumnezeul nostru şi înălţăm pentru Prea
Fericirea Voastră rugăciuni din toată inima, care cuprind în ele toată dorinţa noastră de bine şi de bunătate cerească pentru Voi.
*
/
Iar acum venim, cu toată voia cea bună să îmbrăţişăm cu gîndul, în Hristos
cel ce s-a născut, pe Prea Fericirea Voastră şi să ne bucurăm laolaltă, de nespusă
iubire de oameni a Domnului faţă de noi, rugîndu-ne totodată lui Dumnezeu, cel
care ţine în stăpînirea Sa timpurile şi anii să Vă dăruiască Vouă şi turmei celei ra
ţionale încredinţate de sus Vouă, un A n nou care răsare din oceanul veacurilor şi
mulţi alţii, după el, plin de tot harul dumnezeiesc din ceruri.
Rugîndu-Vă frăţeşte să împărtăşiţi salutările noastre sărbătoreşti şi urările noas
tre şi Sfîntului şi Sfinţitului Sinod din jurul Vostru, Vă dăm din nou sărutarea fră
ţească în Hristos ce l ce s-a născut pentru noi şi rămînem
în Sfîntă cetate a Ierusalimului, Crăciunul 1976.
I

Al Venerabilei Voastre Prea Fericiri iubitor frate în Hristos pururea devotat

t Benedict
Patriarhul Ierusalimului
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Pruncul dumnezeiesc, Hristosul Domnul nostru, să dăruiască Pţea Fericirii V oas
tre şi credincioşilor voştri, bineplăcuţi lui Dumnezeu sănătate şi putere, un An nou
cu pace şi belşug.
Cu îmbrăţişare caldă şi frăţească în Domnul nostru,
»

f Maxim
'

,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare
*

*

«

•

-

-

•

•

t

Scrisoarea irenică a Prea Fericirii Sale SERAFIM Arhiepiscopul A tenei şi a toată
Elada :

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericite Arhiepiscop al Bucureştilor şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Locţiitor al Cezareei Capadociei şi Mitropolit al Ungrovlahiei, Frate iubit în Hristos
Dumnezeu şi împreună-slujitor al smereniei noastre, Domnule Justinian, îmbrăţişîndu-Vă
în Domnul,‘cu multă bucurie Vă întîmpinăm.
A sosit marea sărbătoare, începutul mîntuirii noastre. Hristos se naşte, slă v iţi-L !
cîntăm istorisind taina de faţă, prin care Dumnezeu s-a întrupat şi cine a crezut în El
a fost eliberat din stricăciunea faptelor celor moarte şi a fost ridicat şi îndumnezeit.
Şi din tot sufletul şi din toată mintea, inima şi buzele slăvim pe Dumnezeu cel ce s-a
arătat şi care cu cunoştinţa Lui plină de lumină a luminat toate.
Cu gîndul la Cel ce s-a născut pentru noi şi pentru a noastră mîntuire, manifestîndu-ne dragostea noastră adîncă faţă de cei ce se găsesc chemaţi la conducerea
celor ce-i mărturisesc credinţa, plini de v eselie şi cu dragoste nesfîrşită faţă de El,'
îmbrăţişăm sărbătoreşte pe Venerabila Voastră Prea Fericire şi cerînd smeritele şi bine
primitele Voastre rugăciuni pentru noi şi pentru Sfîntă Biserică în fruntea căreia ne gă
sim, Vă urăm din tot sufletul ca Cel c e s-a născut din Fecioară, să Vă întărească întru
toate şi arătîndu-Vă «făclie care arde şi împrăştie lumină» prin Voi să păstorească
sfinţita Lui turmă, de-a lungul Noului an care răsare al nesfîrşitei bunătăţi a lui Dum
nezeu şi în tot timpul prezenţei Voastre pe pămînt, pe care o dorim cît mai îndelun
gată, spre binele binecredinciosului popor încredinţat purtării Voastre de grijă şi spre
cinstea Domnului slavei, Celui ce a luat chip de rob pentru noi.
»

Cu acestea, îmbrăţişîndu-Vă ilarăşi sărbătoreşte, cu dragostea cuvenită şi cinstirea
deosebită, rămînem Frate iubitor în Hristos,
f

f Serafim al A tenei
Preşedinte

Scrisoarea irenică a Prea Fericirii Sale M A K A R I O S Arhiepiscopul C i p r u l u i :

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

......

Prea Fericite Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Mitropolit ial Ungrovlahiei şi
Arhiepiscop al Bucureştilor, prea iubite şi mult dorite frate şi împreună-slujitor, Dom^
nulp Justinian. îmbrătisîndu-Vă frăteste în Domnul, cu multă bucurie-V ă întîmpinăm:
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Domnul, cel oe plineşte toate, pentru multa Sa milostivire şi nespusa Sa iubire de
oameni, se naşte ca Prunc tînăr în peşteră, este înfăşat în scutece şi este culcat în
iesle, pentru ca să recreeze firea noastră cea stricată şi ca să reformeze omenirea cea
căzută. Cu prilejul acestui fapt deosebit, cerul şi pămîntul s-au unit. îngerii în ceruri
şi oamenii pe pămînt se bucură şi se veselesc laolaltă.
,
\

Cu harul lui Dumnezeu, învrednicindu-ne 'să sărbătorim iarăşi marea şi de lume
mîntuitoarea sărbătoare a naşterii Mîntuitorului şi răscumpărătorului omenirii, Hristos,
mulţumim din adîncul inimii şi înălţăm laudă şi slavostovie preabunului Dumnezeu, pen
tru infinita Lui dragoste arătată în dumnezeiasca întrupare şi din adîncul inimii Vă
felicităm pe Venerabila Voastră Prea Fericire, cu prilejul acestei întru tot sfinte sărbă
tori, rugîndu-ne, din toată fiinţa noastră Mîntuitorului celui ce s-a născut, să. Vă ţină
în sănătate desăvîrşită, viaţă îndelungată, contribuind din plin la desăvîrşirea lucră
rii Evangheliei şi oonducînd în chip sigur turma cea duhovnicească spre mîntuire, dăruindu-Vă Vouă şi Preasfintei Biserici în fruntea căreia Vă găsiţi, Anul cel nou, care ră
sare paşnic şi aducător de tot binele.
Rugîndu-Vă să transmiteţi urările noastre sărbătoreşti şi doririle noastre de bine
şi Venerabililor Ierarhi şi iubiţi Fraţi oare alcătuiesc Sfîntul şi Sfinţitul Sinod din“ jurul
Vostru, Vă dăm din nou sărutarea frăţească în Hristos Cel ce s-a născut şi rămînem
Al Venerabilei Voastre Prea Fericiri iubitor frate în Hristos,
f Makarios
Arhiepiscopul Ciprului

♦

t

Scrisoarea de felicitare a I.P.S. P A A V A L l Arhiepiscopul Kareliei şi a ‘toată
Finlanda: .
■:
'

' Prea Fericirii Sale,
* - Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ■'

’r • '

Fie ca bucuria şi pacea Naşterii Domnului să Vă însoţească în toate zilele vieţii.
Cu cele mai calde urări pentru un Crăciun plin de bucurie şi pentru un Ân
aou binecuvântat.
, .-

:

f Paâvali
Arhiepiscopul Kareliei* şi a toată Finlanda

- *
4

♦<

*
0

f

•

i
♦

*

••

i

•
♦

.•

Scrisoarea de felicitare a I.P.S. VASILE Mitropolit al V a r ş o v ie i şi a toată Polonia .*

Prea Fericirii Sale,
'
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericirea Voastră,
*
Prea Fericite Părinte locţiitor al Cezareei Capadociei, Mitropolit a-1 Ungrovlahiei,
iscop al Bucureştilor,
•

w

'

•

0

*

*

*

Vă felicit frăţeşte pe Prea Fericirea Voastră cu ocazia Praznicului Naşterii Doma k i nostr.u Iisus Hristos, care ne aminteşte că Dumnezeu-Tatăl a cercetat pe credinii săi şi «a trimis în inimile lor pe Duhul Fiului Său, care strigă: A vva Părinte!»
u IV, 6).
«

»
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Prin întrupare, noi am primit înfierea şi moştenirea în împărăţia lui Dumnezeu.
N e bucurăm astăzi în mod deosebit, luminîndu-ne cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu,
cu bucuria cerului şi mulţumim Mîntuitorului nostru pentru neţărmurita 'lui dragoste
faţă de noi.
Permiteţi-mi, Părinte Prea Fericite, să vă doresc Bisericii Voastre şi Patriarhiei
Voastre toate milele de la Fiul Său Unul-Născut şi de la Duhul Lui atotsfînt, să petreceţi în bună sănătate şi neclintit praznicul Naşterii şi să staţi şi de acum înainte «în
Adevăr şi Dreptate» (II Ioan I, 3), cu ajutorul Domnului, să cîrmuiţi ou înţelepciune c o 
rabia bisericească pe marea vieţii în veşnicie.
I

Hristos se naşte, Slăviţi-L !
Al Prea Fericirii Voastre smerit şi iubitor frate întru Hristos

f V asile
Mitropolitul V a r ş o v i e i şi a toată Polonia

Scrisoarea de felicitare a I.P.S. DOROTEI Mitropolit de Praga şi a toată C eh o 
slovacia :

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericirii Sale, Prea Fericitului Kir Justinia-n Locţiitor al Cezareei Capadociei,
Mitropolit al Ungro-Vlahiei, Arhiepiscop al Bucureştilor, Patriarhul României
Prea Fericirea Voastră, vrednic de cinste înalt Prea Sfinţite A rhipăstor!
Mînecînd în Casa Domnului, cei ce s-au întors către Pruncul dumnezeiesc se în
sufleţesc cu cîntarea slujbei divine în zilele de sărbătoare ale D om n u lu i: «Cel c e eşti
P r ea în a lt! Tu ai venit ca un om asem enea muritorilor, primind de bunăvoie trup din
Fecioară ca să nimiceşti veninul din cajpul şarpelui şi ca un Dumnezeu îi duci pe toţi
din întunecatele porţi spre lumina dătătoare de viaţă» (Canonul Naşterii Domnului
Hristos, Cîntarea a 4-a, troparul 4).
Cît de mişcător ne descoperă Sfînta Biserică taina întrupării lui Dumnezeu care
este un act unic ce nu se repetă — o reală intrare a Celui nemuritor în lumea ma
terială. Cel nemuritor s-a îmbrăcat în trup muritor ca să-l faică nemuritor. Această,
uimitoare pogorîre a lui Dumnezeu, săvîrşită după hotărîrea cea mai nainte de veci
a Sfintei Treimţ, ne înduhovniceşte pe noi, transform înd firea noastră din stricăcioasă
în nestricăcioasă spre învierea şi spre viaţa cea fără de sfîrşit. Şi această legătură
stabilită între cele două lumi, cea materială cu cea nestricăcioasă, este darul nesfîrşit
al milei lui Dumnezeu faţă de noi.
însufleţit de praznicul de acum al cerului şi pămîntului, îmi îngădui să Vă felicit
din toată inima şi să Vă salut pe Prea Fericirea Voastră din partea mea, a Sfîntului
Sinod şi a turmei noastre. De asemenea, felicit pe iubitorii de Dumnezeu, Arhipăstori
şi binecredincioasa Voastră turmă cu prilejul Praznicului Naşterii lui Hristos şi al Noului an de milă dumnezeiască. Domnul ce l întrupat care a înnoit firea noastră să vă
înnoiască neîncetat puterile Voastre, întărindu-Vă preţioasa Voastră sănătate, Intru
mulţi a n i !
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Slujirea Voastră de Intîistătător să fie plină de succese binecuvîntate spre binele
Ortodoxiei de pretutindeni spre apropierea creştinilor, întărirea păcii şi iubirii în mij
locul oamenilor şi spre înflorirea Sfintei Biserici Ortodoxe Române.
Al Prea Fericirii Voastre supus rugător către Dumnezeu şi fiu duhovnicesc şi îm
preună-slujitor care vă iubeşte ca un adevărat fiu,
/

f Dorotei
1

Mitropolit de Praga

*
Cu prilejul Naşterii'Domnului (Crăciunul) Intîistătători de Biserici Romano-Catolice au trimis Prea Fericirii Sale, Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian numeroase
telegrame, scrisori irenice sau scrisori de felicitare.
Dintre acestea publicăm :
Scrisoarea irenică a Sanctităţii Sale Papa PAUL VI :

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Urările călduroase pe care ni le-aţi adresat au fost pentru noi un prilej de bucu
rie şi de mîngîiere. în rugăciune, cerem ca A cela care este «lumina lumii» (Ioan VIII,
12) să ne lumineze în aceste zile în care serbăm venirea Sa şi să facă tot mai mult din
noi «fii ai luminii» (Ioan XII, 36) pentru ca Biserica să fie cu adevărat, în întunericul
lumii de astăzi, «lumina neamurilor» (Isaia XLII, 6).
In acest fel, oamenii vor putea desluşi prin credinţă lucrarea supranaturală a lui
Dumnezeu care s-a întrupat şi care intervine în complexitatea istoriei umane, conducînd-o acolo unde ea singură n-ar putea ajunge, la această reînnoire şi la această
reunire a -toate şi a tuturor în Hristos, ca să fie Dumnezeu totul in toţi (I Cor. XV, 28).
Cu aceste sentimente, reînnoim Prea Fericirii Voastre, ierarhiei şi credincioşilor
Voştri, urările noastre frăţeşti şi dragostea noastră în Hristos Iisus.

t Paulus VI, Papă

Telegrama de felicitare a Eminenţei Sale Cardinalului FR. KONIG, Arhiepiscopul
Vienei şi a toată Austria :
\

•Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
dumnezeieşti
r*entru sărbătorile Crăciunului, cu frăţească dragoste,

f. Franz K&nig
Cardinal

V
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Scrisoarea de felicitare a Eminenţei Sale LEON GAUTHIER, Episcopul Bisericii
Vechi-.Catolice din Elveţia :
i

Prea Fericirii Sale,
'
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
«La Tine este izvorul vieţii şi în 'lumina Ta, vom vedea lumina» (Ps. XXXVI, 10).
Fie ca schimbul de felicitări să întărească nădejdea noastră comună în harul lui
Dumnezeu, care este mai tare decît orice putere potrivnică.
Mulţumiri şi urări cordiale.
f Leon Gauthier
•

• ♦

•

Telegrama de felicitare a Dr. RUDOLF GRABER Episcop de Regensburg, d e l e g a 
tul Conferinţei Episcopilor germani pentru contactele cu Biserica Ortodoxă :
Pre^ Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
«Fiul Iui Dumnezeu, prin întruparea Sa, s-a uniit într-un anumit fel, cu fiecare om».
C u.aceste cuvinte din Constituţia Pastorală a Conciliului Vatican II (nr. 22), Vă
transmite urări de fericire şi biaiecuvîntări pentru Sărbătoarea Naşterii Domnului şi
pentru Noul an,

t Rudolf Graber
Episcop de Regensburg

Scrisoarea de felicitare a Eminenţei Sale R A M O N TORRELLA, V icepreşedinte al
Secretariatului pentru unitatea creştinilor de la Vatican :
«

•

•

♦

*

*

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
‘
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
• Prea Fericirea Voastră,
Am plăcerea să vă trimit urări de sănătate şi -alese satisfacţii de^ sărbătoarea N a ş
terii Domnului.
Sint bucuros să profit de această ocazie pentru a prezenta Prea Fericirii V oas
tre, urările m ele cele mai bune pentru anul, care începe şi Vă rog să primiţi expresia
sentimentelor mele respectuoase şi frăţeşti în Domnul.
?
*

.•

♦

*

*■

**

-A

'

**

'

^

•

•

f -

-

f Ramon Torrella
Vice-Preşedinte

Scrisoarea irenică a Excelenţei Sale MARINUS K O K Arhiepiscop de Utrecht şi
Preşedintele Uniunii Bisericilor Vechi-Catolice :
'
a

«

Prea Fericirii Sale,
. • . ■*
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarh/ui Bisericii Ortodoxe Române
«Astăzi în cetatea lui David s-a născut un Mîntuitor pentru voi — Messi-a, Dom
nul» (Luca II, 11).
*

u

«

•
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Prea Fericirea Voastră,
Cu acest mesaj de bucurie, îngerii au salutat pe -păstori în noaptea în care Hristos
s-a născut. Cu acelaşi mesaj, Biserica saluită popoarele lui Dumnezeu în noaptea de
Crăciun, a anului Domnului nostru 1976.
•• ’
Dumnezeu, care în marea Sa iubire a mîntuit pe poporul Său din robia Egiptului,
M-a completat opera Sa de mîntuire a poporului aflat sub Vechiul Legămînt prin mi
siunea Răscumpărătorului care a venit să mîntuiască pe toţi care cred în El şi îşi pun
încrederea în EH.
Să ne bucurăm.în acest moment sărbătoresc al* mîntuirii şi răscumpărării -noas
tre, încredinţînd Lui întreaga noastră fiinţă, inima, trupul şi sufletul.
•
Fie ca acest mesaj să ne întărească şi să ne facă în stare să cooperăm în planul
de mîntuire a lui Dumnezeu,-9 fiecare din«♦ noi în locul unde Dumnezeu doreşte
9 săm fim.
iîn acest spirit, Vă urez de Naşterea Domnului,-bucurie şi pace ! Al Vostru cu dragoste în Hristos.
-•
»*

*

f Marinus Kok
Arhiepiscop de Utrecht
*

*

•

•

•

'

Scrisori irenice, telegrame şi scrisori de felicitare primite de Prea Fericitul Păr.nte Justinian Patriarhul Bisericii O rto d o x e Române de la Întîistătători de Biserici
^eortodoxe.
•

9

*

*

Scrisoarea irenică a Sanctităţii Sale V AZKEN Patriarhul suprem şi Catolicosul
:uturor armenilor :
•

•

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rpmâne
.
Prea Fericirea Voastră,
.
.
Odată cu vestea cea bună a Sfintei Naşteri a Domnului şi Mîntuitorului nostru,
«Intern fericiţi să adresăm Prea Fericirii Voastre, salutarea noastră frăţească şi.urările
••
• •
0
cele mai călduroase pentru ca înalta Voastră misiune patriarhicească să fie continuu
încununată de succese strălucite spre slava Sfintei Voastre Biserici istorice şi spre
realizarea poruncii divine : «Pace; pe pămînt şi bună voire între oameni»..............
Cu inima plină de bucurie şi d e nădejde Vă -urăm sănătate deplină şi ani mulţi
viaţă paşnică în slujiha lui Dumnezeu şi -a semenului.
Cu sentimente de dragoste frăţească întru'Hristos,
•

*

i

.

•

•

»

. . . . . .

.

. .

•

•

-»

•

«

*

f V azken I
•

•

'

Catolicosul tuturor armenilor

Telegrama de felicitare a Sanctităţii Sale SHENOUDA III Patriarhul Bisericii
Zopte din E g i p t :
*

•

t

•

M

•

*

.

,

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
"
Prea Fericirea Voastră,
Cu ocazia sărbătorii
cu• •dragoste frăţească
cele
t
•Naşterii Domnului, Vă împărtăşim’
•
•
ifcg: bune urări pentru un nou an fericit în pace şi prosperitate. “
•

«

-*

♦

•

r

*

*

>

M

.•

•

*

.

.

»

*

«

.

*

•

•

•

■

•

•

•

.

•

.

♦

•

•

9

«

•

*

,

. . . . . ! • f. SHenqttda III
#

«
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-

•
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•
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Scrisoarea irenică a Sanctităţii Sale M A R T H O M A M A T H E W S I Catolicosul
Bisericii Orientale S i r i e n e :

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericirea Voastră,
în acest timip cînd sărbătorim venirea Domnului nostru, doresc să trimit Prea Fe
ricirii Voastre şi tuturor episcopilor, clerului şi credincioşilor Bisericii Voastre, expre
sia sentimentelor noastre de aleasă preţuire şi felicitări pline de bucurie în Hristos,
Domnul Păcii să aducă pace neamurilor şi bucurie în inimile tuturor oamenilor.
Dreptatea şi adevărul sa triumfe, dreptatea şi echitatea să înflorească în -lume. Pacea
lui Hristos să îndepărteze orice conflict şi război, iar Hristos-Domnul să alunge tot
întunericul şi răutatea de pe faţa pămîntului.
Să ne bucurăm dar, pentru că un Prunc s-a născut nouă ; pentru că un Domn s-a
dat nouă. El ne via răscumpăra pe noi din tot răul, chiar din puterea morţii.
Pacea lui Hristos să se reverse asupra Prea Fericirii Voastre, asupra Bisericii
Voastre, asupra poporului şi ţării Voastre.
Al Vostru în Hristos Domnul nostru,

f Baselius Mar^Thoma Mathews I
Scrisoarea irenică a Sanctităţii Sale ABBA TEKLE-HAIMANOT Patriarhul Bise
ricii Orientale din Etiopia :

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
In numele Bisericii Etiopiene şi al meu personal, Vă urez un «Crăciun cu bucu
rie» şi «An nou fericit», Vouă şi tuturor credincioşilor Bisericii Voastre, bucurîndu-ne
de bunătatea Domnului «din a cărui plinătate am primit toţi har peste har» şi «care,
deşi era bogat, pentru mîntuirea noastră s-a făcut sărac, ca astfel, prin sărăcirea Lui,
noi să putem deveni bogaţi» (Ioan I, 16; II Cor. VIII, 9).
Mă rog ca acesta să fie un an de mari realizări pentru Voi în arhipăstorirea V oas
tră şi de mare propăşire spirituală pentru Biserica Voastră.
Fie ca Domnul să reverse binecuvîntările Sale asupra Sanctităţii Voastre,
Cu salutări creştineşti, al Vostru sincer frate în Hristos,

t Abba Tekle-Haimanot
Patriarhul Etiopiei

Scrisoarea irenică' a Graţiei Sale Dr. DONALD C O G G A N C A N T U A R Arhiepiscop
de Canterbury, Primat a toată Anglia şi Mitropolit ;

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericirea Voastră,
Vă salutăm în numele lui Iisus Hristos, Mîntuitorul cel întrupat al întregii omeniri.
Pentru orice creştin, naşterea lui Iisus a fost întotdeauna recunoscută ca fiind în
săşi arătarea Părintelui ceresc către poporul Său. Deşi acest fapt este văzut în adevăr
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numai cu ochiul credinţei, el are .urmări importante, după cum spune ucenicul cel
iubit «celor care L-au primit .pe Bl, le-a dat puterea să devină fii ai Lui Dumnezeu»
(Ioan I, 12). Naşterea Domnului nostru are deci această însemnătate -adevărată de a fi
şi sărbătoarea propriei noastre înfieri adoptive în Hristos.
Nu este oare de evidenţiat faptul că o lume înspăimîntată şi crudă caută cu dis
perare libertatea şi demnitatea, dreptatea şi pacea ? Unde în ală parte poate fi găsită
siguranţa acestei familii variate care, însufleţită de Duhul Sfînt,.cu Hristos ca răscum
părător şi frate al său, -are pe Tatăl drept origină şi scop : decît în Biserica lui
Dumnezeu ?
De aceea, cu Evanghelia Crăciunului Vă salutăm, o Evanghelie care, vorbind
despre Hristos făcut asemenea omului, vorbeşte şi despre propria noastră participare
ia natura divină. «Cuvîntul s-a făcut trup şi s-a sălăşluit între noi şi noi am primit
slava Lui» (Ioan I, 14).
Pacea şi bucuria în El să fie cu voi în aceste sărbători ,ale Crăciunului.
Al Prea Fericirii Voastre frate iubitor în Hristos,

f Donald Cantuar
Arhiepiscop de Canterbury
0

■*
/

Telegrama Excelenţei Sale OLOF SUNDBY Arhiepiscop de Uppsala şi Primatul Bi
sericii Evanghelice-Luterane a S u e d i e i :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericirea Voastră,
Vă rog să primiţi .cele mai bune urări pentru Naşterea Domnului şi Noul an,

A l Vostru cu dragoste frăţească în Hristos,

f Olof Sundby
*
Scrisoarea de felicitare a Dr. K A R O L Y TOTH Secretarul general al Conferinţei
Creştine pentru Pace

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericirea Voastră,
Permiteţi-mi să Vă felicit în numele meu personal şi în numele Conferinţei Creş
tine pentru Pace, cu ocazia Naşterii Domnului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos.
Credinţa noastră în Domnul Păcii ne îndeamnă să lucrăm pentru pacea lumii.
Scrijinul Prea Fericirii Voastre şi al Bisericii pe care o conduceţi este încurajator
rentru noi în strădaniile noastre. Vă mulţumim pentru aceasta.'
Cu recunoştinţă profundă şi cu nădejde în ajutorul Vostru, rog p e Pruncul de
k* Betleem să vă binecuvînteze în anul viitor şi Dumnezeu să v ă dăruiască sănătate
ssclină.
Vă rog să primiţi, Prea Fericirea Voastră, expresiunea sentimentelor mele deI

ţs3tete.
Dr. Karoly Toth

*
♦

*
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• Alţi înalţi ierarhi , personalităţi'bisericeşti şi politice, demnitari de stat sau curios cuţi activişti pe t ă n m ecumenic au ţinut să felicite pe întiistătătorul Bisericii Orodoxe
Române.
'
*
Printre aceştia se numără ş i : •
înalt Prea Sfinţitul Mitropolit IAKOROS eul Americii de Nord şi de S u d ;
înalt Prea Sfinţitul Mitropolit- MELETIOS reprezentantul Patriarhiei Ecumenice
la P a r is ;
.’
'
•înalt Prea Sfinţitul Mitropolit DAMASKINOS reprezentantul Patriarhiei Ecunice la Geneva :
'
— I.P.S. NICODIM al Leningradului şi Novgorodului, şeful relaţiilor externe bise
riceşti ale Patriarhiei M o s c o v e i;
— I.P.S. JUVENALIE, Şeful relaţiilor externe bisericeşti ale Patriarhiei M o s c p v e i;
— I.P.S. FILARET de K i e v ;
— I.P.S. FILARET al Berlinului de V e s t ;
— I.P.S. ILIA de Abhaz şi Suhumi ;
— I.P.S. NICODIM de H a r k o v ;
; — I.P.S. ALEXIS din Syria ;
— I.P.S. PAVLOS din Sfîntul Munte ;
— I.P.S. SERGHII de Odesa ;
— I.P.S. NICOLAE de Lvov ;
' — I.P.S. ALEXIS de Estonia ;
•
— I.P.S. LEONID de Riga ;
— I.P.S. MIHAIL de Tambov ;
— I.P.S. DAMASKINOS de Navpakta ;
— I.P.S. ANTONIOS de Xan/tas ;
•
— I.P.S. KALINI KOS; . .
— I.P.S. BARNAVAS .al P e lu s e i;
■„
— I.P.S. BARNABAS al K itrusului;
— I.P.S. IEZECHIL al P is id ie i;
— I.P.S. DOSITEI, Arhiepiscop de Ohrida ţi Macedonia ;
— I.P.S. IAKOVOS diu I s r a e l;
— I.P.S. NICODIMOS — Africa C entrală;
’
— I.P.S. METHODIOS — Etiopia ;
— I.P.S. ELIE SALYBI — Liban ;
— I.P.S. CONSTANTIN — Beirut j
— I.P.S. NAUM de Z îe to v s k ;
i ■•
— I.P.S. Arhiepiscop VLADIMIR de Dmitrovsk, Rectorul Academiei teologice din
M oscova ;
—. I.P.S. Arhiepiscop PITIRIM, de Volokolamsk, Şeful Editurii Patriarhiei din
M o sc o v a ;
■
I.P.S. SPYRIDON al R hodoeului }
I.P.S. TOOMING — Tallinn ;
■,I.P.S. KONSTANTINOS — Grecia î
I,P.S. IACOBOS, Arhiepiscop de Acra ;
I-P.S. KIRIL al Americii şi C a n a d ei;
; .
I.P.S. VISARION — V î r ş e ţ ;
.<.«o*
I.P.S. SOFRONIE, Mitropolit de Durostor şi C e r v e n ;
I.P.S. SA V V A al Cernăuţiului şi B u c o v in e i;
V
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

I.P.S. IOV — Zaraisc ;
I.P.S. HRISOSTOM, de Cursk şi Belgorod ;
I.P.S. PIMEN — S a r a to v ;
LP.S. TEODOSIE — Smolensc ;
I.P.S. ALEXEI, Episcop de Vroţlav ;
P.S. JOHN de Fulham şi GibraLtar ;
P.S. NIKOLAUS HUMMEL, Episcop de Austria ;
P. S. JOHANNES HANSELMANN, Episcop Luteran — Bavaria ;
P.S. G. PERNICIARO, Episcop de la Piana ;
P.S. TADEUSZ R. MAJEWSKI — Polonia ;
P.S. MARK de Lefjca (America).

. ■'

.

*

Din partea conducătorilor comunităţilor ortodoxe române de peste hotare :
— I.P.S. Arhiepiscop VICTORIN, conducătorul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
din 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
Ierusalim ;
— P.C. Preot ALEXANDRU MUNTEANU, parohul bisericii ortodoxe române din
Sofia ;
— P.C. MARIN BRANIŞTE, p*arohul bisericii ortodoxe române din Viena ;
— P.C. Pr. dr. ŞTEFAN ALEXE, parohul bisericii ortodoxe române din BadenB a d en ;
— P.C. Pr. CONSTANTIN ALEXE, parohul bisericii ortodoxe române din Londra ;
— P.C. Pr. DUMITRU GĂINĂ, parohul bisericii române din Melbourne (Australia);
— P.C. Pr. GABRIEL POPESCU, parohul bisericii române din Sydnei (Australia) ;
— P.C. Pr. CONSTANTIN IANA, parohul bisericii române din AdeLaide (Aus
tralia,) ;
— P. Cuv. MIRCEA CLINEŢ şi P.C. Pr. TRAIAN VALDMAN, conducătorul pa
rohiei ortodoxe române din M ila n o ;
— P.C. Pr. Prof. IOAN BRIA, reprezentantul Patriarhiei Române la sediul Consiliului Ecumenic aii Bisericilor din Geneva ;
— P.C. Pr. ROMAN EMIL, parohul bisericii ortodoxe române din Geneva (Elveţia);
— P.C. Pr. MIRCEA BASARAB, parohul bisericii ortodoxe române din Munchen
(R. F. Germ ania);
— P.C. Pr. TUDOR ALEXANDRU, parohul bisericii ortodoxe române din Ofenbach
{R. F. G erm ania);
— P.C. Pr. .DAN MIRON, parohul bisericii ortodoxe române din Hamburg (R.F.
Germania);
— P.C. Pr. GHEORGHE SPERANŢA, parohul bisericii ortodoxe române din W elington — Noua Zeelandă ;
— P.C. Pr. Prof. ALEXANDRU CIUREA, parohul bisericii ortodoxe române din
Stockholm (Suedia).
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Dintre reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe şi a Cultelor religioase din ţara noas
tră au felicitat pe Intiisitătătorul Bisericii Ortodoxe Române — Prea Fericitul Părinte
Patriarh J u stin ia n :
— P. C. Pr. HRANISAVLIEVICI, şeful Vicariatului sîrb de T im işoara ;
— P. C. Pr. NICOLAE GORANOV, parohul bisericii ortodoxe bulgare din Bucu
reşti i
— Eminenţa Sa MARTON ARON, Episcop romano-catolic de Alba Iulia ;
— Eminenţa Sa Mgr FRANCISC AUGUSTIN, conducătorul Arhiepiscopiei romanocatolice din Bucureşti;
— Eminenţa Sa PETRU PLESCA, Episcop romano-catolic de I a ş i ;
— Eminenţa Sa IAKOB ANTAL, Episcop auxiliar romano-catolic de Alba Iulia ;
— I. P. S. IOASAF, Mitropolitul Bisericii creştine de rit v e c h i ;
— P. S. DIRAYR MARDICHIAN, Conducătorul Episcopiei Bisericii Armene din
R. S. România ;
— Eminenţa Sa ALBERT KLEIN, Episcopul Bisericii Evanghelice C. A. din Sibiu ;
— Eminenţa Sa PAUL SZEDRESSY, Episcopul Bisericii Evanghelice S. P. ClujNapotca;
• »
— 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 a 7 - a ;
— Domnul PAVEL BOGHIAN, Preşedintele Cultului Penticostal j
— Domnul LAZAROVICI MELITON, Prim-delegat al Cultului creştin după Evan
ghelie ;
— Eminenţa SA Dr. MOSES ROSEN, Şef-rabinul Cultului mozaic din R. S. Ro
mânia ;
— Eminenţa Sa IACUB MEHMET, Şef-muftiu al Cultului musulman din R. S.
România.
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BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ÎN ISTORIA POPORULUI ROMÂN
I.
Poporul român s-a format -într-un proces de durată, începând cu cucerirea,
colonizarea şi romanizarea M oesiei şi a Daciei. La temelia etnogenezei lui stau cele
două elemente co m p o n en te: populaţia de limbă traco-moeso-geto-dacică autohtonă
şi elementul romanic reprezentat prin veteranii şi coloniştii romani care s-au aşezat
in spaţiul daco-moesic în cursul veacurilor de stăpînire romană. Romanizarea tra-comoeso-geto-daciloT are o vechim e mult mai mare faţă de cei 165 de ani (106— 271
d. Hr.) de stăpînire romană efectivă în Dacia. Căci procesul etnogenetic al romanizării
şi integrării băştinaşilor traco-geto-dacilor a început mult mai devreme, dar s-a adîncit
şi s-a amplificat după cucerirea Daciei de către Traian şi desfiinţarea, statului dac
(106 d. Hr.) care polariza în jurul lui pe toţi dacii, încă liberi. «Desigur că anul 106
d. Hr., cînd Dacia a fost transformată în provincie romană, a reprezentat un moment
de cotitură în istoria acestor părţi ale Europei şi în istoria noastră naţională» x. A vînd
la bază romanizarea traco-geto-dacilor, vatra formării poporului român a fost mult
mai vastă, cuprinzând ţinuturile dintre pantele nordice ale munţilor Haemus (Balcani)
la sud, de pe malul Pontului Euxin (Dobrogea) la sud-est şi Carpaţii Păduroşi la nord,
intre Tyras (Nistru) la est şi Tissos (Tisa) la vest, la oare se adaugă ţinuturile din
nord-vestul Bulgariei şi estul Serbiei vechi. Cu alte cuvinte aria aceasta geografică
cuprindea întreaga romanitate orientală 2.
Naşterea poporului român aici Ia Mare, Dunăre şi de o parte şi de alta a Carpaţilor, este condiţionată în primul rând de permanenţa şi continuitatea populaţiei
daco-iromane pe întregul spaţiu amintit, şi după abandonarea oficială a Daciei de
către Imperiul roman. «Continuitatea este un factor fundamental în procesul istoric
al formării poporului român şi a limbii lui, cit şi al unităţii sale indestructibile»3,
de-a lungul istoriei sale. A ceastă continuitate romanică are la bază continuitatea
etno-culturală a lumii traco-geto-dace din perioada preromană. Toate descoperirile
arheologice din spaţiul carpato-dunărean, pontic şi nord-est balcanic atestă deopo
trivă şi pe una şi pe cealaltă, pirecum şi legătura strînsă dintre acestea : continuitatea
geto-dacă în epoca stăpînirii romane este atestată la tot pasul de numărul mare al
mărturiilor arheologice d e pe întregul cuprins al ţării noastre (Enisala, Soporul de
l'împie, Caşolţ, Obreja, Cinciş, Ostrovul Corbului, Locusteni, Deva, Ocna Sibiului,
Sighişoara, St ol luceşti, Bîriseşti — Vîilcea e tc .)4. Dar această continuitate geto-daciică
vste dovedită şi de o serie întreagă de toponime şi hidronime dacice sau de rezo
nanţă dacică. Multe oraşe şi localităţi ale Daciei romane au preluat nume locale
iacice, printre care se n u m ă ră : Sucidava, Drobeta, Dierna, Tibiscum, Durostorum,
Buzău (Buzeu), Apullum, Napoca, Pottaissa, Alburnus, Pelendava, Cumidava,.Piroboriiava ş.a. Prin intermediul dacilor romanizaţi ni s-au păstrat şi itfransmis num ele unor
1. Prof. Dr. Dumitru Berciu, Continuitatea, factor de bază al etnogenezei şi unităţii poporului român,
r. «Era socialistă», an LVI (1976), nr. 7, p. 42, col. 4.
2. Ibidem, p. 41-42.
3. Ibidem, p. 41.
4. Dumitru Berciu, Probleme privind formarea poporului român, p. 1158.
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rîuri importante din Dacia, -adaptate fonetismului limbii latine oa : Donaris (Dunărea),
Maris (Mureşul), Alutus (Oltul), Ordessos (Argeşul), Pyretos-Porata (Prutul), Timiş,
Criş, Sâmus (Someş) ş.a. 5. Num ele munţilor Carpaţi de la Carpi, trib traco-dacic liber 6.
Sinteza etnică a daco-romanilor şi civilizaţia daco-romană sînt mărturia cea mai
evidentă a unităţii şi continuităţii traco-geto-dacice, din perioada preromană, şi getodaco-romanice, din perioada romană. De aceea, dacă despre continuitatea romanică
nu se poate vorbi numai în fosta provincie romană imperială, Dacia, tot -aşa nici
romanizarea nu poate fi limitată numai la teritoriile cucerite de romani din Dacia
preromană.
Procesul romanizării a avut loc mult mai devreme în ţinuturile sud-dunărene,
întrucît romanii pătrund în Peninsula Balcanică începîrid de la sfîrşitul sec. al III-lea
Ld.Hr., iar în vTemea primului împărat roman Augustus, stăpînirea romană se găsea
Ia Dunăre făcînd dese expediţii Ia nord de Dunăre. Descoperirile-arheologice făcute
în subcarpaţii judeţelor Vîlcea, Gorj, Dîmboviţa şi Buzău duc la concluzia că zona
extraoarpatică se găsea nu numai sub înrîurirea, ci şi sub controlul roman încă din
timpul lui Augustus, cînd diferiţi regişori locali daci, ca cel de la Buridava dacică
(O cniţa-Vîlcaa| ascultau direct de romani. Mai devreme, de asemenea, a avut loc
romanizarea geto-dacilor în Scythia Minor (Dobrogea) ajunsă sub stăpînirea romană
încă din 29—28 î.d.Hr., în Câmpia' Munteniei şi de-a lungul Dunării, de o parte şi de
alta a ei, care a reprezentat zona unei permanente legături cu romanitatea sud-dunăreană, un suport şi -un rezervor al romanităţii de la nord de Dunăre şi din C arp aţi7.
Descoperirile arheologice şi numismatice au arătat că romanizarea dacilor începuse
cu mult înainte de anul 106 î.d.Hr. Pătrunderea masivă a importurilor romane, la
început în zona traco-moeso-getică sud-dunăreană, apoi în ţinuturile extra-carpatice
şi în Dacia de la nord şi vest de Carpaţi, răspîndirea foarte intensă a monedei repu
blicane romane (şi cu imitarea acesteia încă de la începutul sec. I î.d.Hr.), însuşirea
de către geto-daci a alfabetului latin şi a limbii latine, cu un secol şi jumătate înainte
de data cuceririi Daciei, adoptarea multor elemente de cultură materială şi spirituală
romană duseră in mod inevitabil nu numai la includerea întregii lumi geto-dacice în
circuitul istoric-universal roman al civilizaţiei, culturii şi economiei, ci şi la o mai
timpurie, decît se credea, contopire a celor două civilizaţii şi popoare. Răspindirea
monedei şi a importurilor romane acoperea întreaga unitate etno-culturală geto-dacă 8.
Incorporarea definitivă a Daciei în Imperiu, în 106 d.Hr., a reprezentat, de fapt,
încheierea unui îndelungat proces de includere progresivă a întregii lumi geto-dace
carpato-dunărene în circuitul universal roman.
Intensele cercetări arheologice făcute în ultimii 20 de ani de către istoricii şi
arheologii români în Crişana, Maramureş şi Moldova, Transilvania şi Dobrogea, de
arheologii sovietici, în săpăturile dintre Prut şi Nistru dovedind că hotarul dintre
geţi şi sciţi era pe Nistru 9, fără a mai vorbi şi despre cele din Muntenia, unde geţii
s-au aflat sub influenţa directă a romanilor şi supravegherea acestora cu mult înainte
de cucerirea Daciei, au identificat vasta arie de foTmare a civilizaţiei daco-romane,
care cuprinde deopotrivă şi teritoriile locuite de dacii liberi. Aceştia au fost cuprinşi
şi ei în procesul romanizării cu o intensitate diferenţiată10. Valoroase lucrări de sin
f

5. Acad. Al. Rosetti, Istoria Limbii române, dc la origini pînă în secolul al XVII-lea, Bucureşti,
Editura pentru literatură, 1968, p. 218—219, 223, 227, 228 ; I. I. Russu, Limba traco-dacilor, Ediţia a Il-a,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1967, p. 178, 179 ; Dr. Constantin Preda şi Dr. Florentina Preda, Formarea
limbii şi a poporului nostru. Continuitatea românească pe cuprinsul vechii Dacii, în «Revista de istorie»,
Momente din istoria patriei, a partidului, a mişcării democratice şi revoluţionare din ţara noastră. Con
sultaţii, Bucureşti, 1976, p. 15.
6. I. I. Russu, op. cit., p. 98.
7. Dumitru Berciu, Probleme privind formarea poporului român în lumina cercetării arheologice
recente, în «Revista de istorie», tom. 28 (1975), nr. 8, p. 1157—1158.
8. Ibidem, p. 1157 ; idem, Continuitatea, factor de bază al etnogenezei şi
unităţii poporului
român, p. 43.
9. A. Keliu Kova, Probleme privind graniţa dintre sciţi şi geti, Moscova, 1969 (tra d .); T. D. Zlatovskaia şi L. I. Polevoi, Aşezările între Prut şi Nistru, în seco'lul IV —II î.e.n. şi Problemele politice ale
geţilor, Moscova, 1969 (tra d .); se reproduc aici şi hărţile cu descoperirile şi aşezările fortificate ale geţi
lor ; apoi Dumitru Berciu, Probleme privind formarea poporului român, p. 1156.
10. Dumitru Berciu, Probleme privind formarea poporului român, p. 1158—1159.
*

DIN TRECUTUL BISERICII N O A S T R E

147

teză -au evidenţiat cultura carpilor şi rolul istoric al acestora oa daci liberi, în perioada
cuprinsă între sec. al II-lea şi sec. al IV-lea d.Hr. n . A fost definită clar originea
dacică a carpilor din părţile centrale a'le M oldovei şi a culturii lor materiale supe
rioară cunoscută sub numele de Poieneşti-Vîrtişcoi, şi integrată organic în marea uni
tate etnoculturală a geto-dacilor. Carpii şi cultura lor sînt o mărturie certă a conti
nuităţii noastre dace şi daco-romane In nord-estul şi estul României. Dar «carpii, care
au lăsat o bogată moştenire activă perioadei de început a migraţiei popoarelor şi
fondului daco-roman al etnografiei noastre, făceau parte din grupa mare a dacilor
liberi care înconjurau pe trei laturi provincia Dacia şi erau în contact cu romanitatea
de la Dunărea de Jos (Moesia Inferior) iar cei din vestul şi nord-vestul Daciei, cu
cea din Panonia. în această parte a ţării noastre au fost descoperite importante mate
riale arheologice şi monede din sec. II— IX e .n .12, care dovedesc că şi dacii liberi
din vest au fost prinşi în procesul romanizării, ca şi cei din estul şi sud-estul Carpaţilo r 13. în Maramureş amintim puternicul centru daco-roman de la Medieşul Aurit.
Civilizaţia daco-romană este descoperită de arheologi pretutindeni, nu numai în pro
vincia Dacia romană, ci şi în provincia Dacia liberă, în Maramureş, Crişana, Bucovina,
Basarabia, fără a mai vorbi de Ţara Românească şi sudul Moldovei care au fost în
permanentă legătură cu romanitatea.
După 271 d.Hr., cînd Aurelian a retras din Dacia armata şi administraţia au
rămas pe loc aici nu numai daco-romanii, ci şi comunităţi romane propriu-zise. Este
suficient să amintim deocamdată, ca mărturii ale continuităţii daco-r.omane, cimitirul
roman de la Apullum (Alba Iulia) care datează după 271 d.Hr. şl folosirea în conti
nuare a monedei r o m a n e 14. Romanii nu au lăsat însă în părăsire populaţia fostei
provincii, ci şi-au menţinut aici şi stăpînirea politică efectivă pe o lungă fîşie la
nord de Dunăre, în timpul lui Constantin cel Mare şi chiar mai tîrziu, în timpul lui
Justinian (527— 565) 15.
Ceramica de tradiţie dacică şi cea romană, găsite în multe din aşezările din
fosta provincie Dacia sînt dovezi certe ale continuităţii populaţiei daco-romane locale
după retragerea aureliană 16. în Dacoromania liberă se răspîndeşte o ceramică cenuşie,
zgrunţuroasă, care este specific provincial romană. V ase mari lucrate de roată se
întîlnesc deopotrivă în mediul carpatic din Moldova cît şi în cel daco-roman din
interiorul Daciei (de exemplu, în necropola de la Caşolţ, jud. S ib iu )17. A ceeaşi cera
mică daco-romană apare în marele com plex arheologic de -tip Sîntana de MureşSpanţov, din sec. al IV-lea, în Moldova, Muntenia şi estul Transilvaniei. Sînt sem 
nificative în această privinţă ceştile şi vasele cu butoni, tip dacice, descoperite în
*

11. Gh. Bichir, Cultura carpatică, 1973. Iar pentru ram ura m ai de nord-est a D a c ilo r; N. Costar,
Ramura nordică a dacilor-costabocii, în «Bul. Universităţii Babcş-Bolyai», Cluj 1956, nr. 1—2, p. 183—199.
12. Cf. Gh. Lazin, I. Nemeti, Descoperiri dacice din secolul II—IV e.n., in zona Cărei, în «Crisia»,
II, 197, p. 200—202 ; pentru circulaţia monetară în sec. II—IV, vezi : Gh. Lazin, în «Studii şi comunicări»
Satu-Mare, 1969, p. 111—119. Vezi întreaga documentare la Dumitru Berciu, Probleme privind formarea
poporului român, p. 1159 ; Idem, Continuitatea, factor de bază al etnogenezei şi unităţii poporului român,
p. 43, col. 3 şi 4.
13. Dumitru Berciu, Probleme privind formarea poporului român, p. 1159.
14. Dumitru Berciu, Continuitatea, factor de bază al etnogenezei şi unităţii poporului român, p. 44,
col. 1.
15. Dr. Constantin Preda şi Dr. Florentina Preda, Formarea limbii şi a poporului nostru. Continuu
tatea românească pe cuprinsul vechii Dacii, în «Revista de istoric» — Momente din istoria patriei, a parti
dului, a mişcării democratice şi revoluţionare din ţara noastră. Consultaţii, Bucureşti 1976, p. 118: «în
vremea lui Constantin cel Mare, romanii recuceresc malul stîng al Dunării de la Porţile de Fier şi pînă
la Galaţi. Ei îşi întăresc şi menţin o serie de capete de pod în secolele IV—VI în centrele mai vechi de
la Dierna, Drobeta, Sucidava, Pietroasele, Bărboşi şi înfiinţează la gurile Argeşului o nouă cetate, nei
dentificată încă, Constantiniana Daphne. Revenirea romanilor la nord de Dunăre n-a însemnat numai o
acţiune politică, de strategie, ci şi o încercare de apropiere şi de contact direct cu populaţia dacoromană, pe care o considerau ca făcînd parte din neamul m are al romanităţii.
16. Dr. Constantin Preda, Mărturii ale unei existenţe multimilenară, în «Era socialistă», anul LVI
(1976), nr. 9 mai, p. 37.
17. Dumitru Berciu, Probleme privind formarea poporului român, p. 1159.
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de est a Daciei carpatice, pînă dincolo de Nistru, locuită în sec. III şi IV de goţi» 31.
Asupra acestei Tradiţii s-au oprit şi alţii c a : Pseudo Atanasie, Monahul Epifanie,
Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae (la 30 noiembrie) iar mai tîrziu în sec. al
XlV-lea, istoricul bizantin Nichifor Calist Xantopoulos (t după 1340) care spune că
Sfîntul Apostol Andrei a predicat în «pustiurile scitice11 şi la Pontul Stîng, de unde
trecînd prin Tracia, a ajuns la Bizanţ, şi de aici, prin Macedonia şi Tesalia, a sosit
în Patras din Ahaia, 'fiind martirizat32. Tradiţiile şi compoziţiile folclorice vorbesc
despre predica Sf. Apostol Andrei în aceste ţinuturi33.
V echile cetăţi şi oraşe de pe malul Mării Negre din Sciţia Mică, existente cu
6— 7 secole înainte de Hristos, ca : Tomis (Constanţa), Callatis (Mangalia), Histria şi
altele mai noi, ridicate de romanii cuceritori, lîngă cele vechi şi pe malul drept al
Dunării, drept fortăreţe la graniţele Imperiului roman în această parte, aveau strînse
legături comerciale cu cetăţiile şi provinciile din Orientul Apropia (Asia Mică) şi
din sud-estul Europei. A ceste legături datează din sec. VII— VI î.H r.,: colonişti şi —
din a doua jumătate a sec. I d.Hr. — creştini din, Milet, Efes şi Heracleea, poposeau
în oraşele-cetăţi ale Sciţei Mici ca la ei acasă, făcînd din ele «cetăţi şi antrepozite
comerciale». De la o vreme, coloniştii greci de pe ţărmul mării au pătruns şi în inte
riorul provinciei, în pămîntul locuit de goţi, întemeind un «antrepozit comercial», la
Hîrşova şi chiar un oraş la Axiopolis, lîngă Cernavodă. în timpul lor de înflorire
economică, cetăţile greceşti din Dacia Pontică făceau un intens comerţ cu aproape
toată lumea grecească a vremii. O inscripţie descoperită nu de mult în ruinele cetăţii,
menţionează că Histria fusese proclamată la un moment dat, cetate fiică a Miletului.
Pe calea legăturilor comerciale, favorizate de stăpînirea romană, care cuprindea în
hotarele ei ţinuturile în cauză, creştinismul a pătruns în ţinuturile Dobrogei foarte de
timpuriu, chiar din prima jumătate a secolului I, atît din Asia Mică, unde creştinismul
a pătruns în ţinuturile Dobrogei foarte de timpuriu, chiar din prima jumătate a seco
lului I, atît din Asia Mică, unde creştinismul era puternic (Milet, Efes) cît şi din în
treaga Peninsulă B alcan ică34. El a pătruns şi s-a răspândit de timpuriu, nu numai în
oraşele-cetăţi de pe malul Mări^ Negre, ci şi în cele din interiorul Dobrogei, date fiind
condiţiile stăpînirii romane aici.
Deşi nu avem dovezi certe că propovăduitorii Evangheliei lui Hristos au pătruns
în aceeaşi perioadă, chiar şi în zonele carpatice, sigur este faptul că în Dacia au
existat creştini şi viaţa religioasă creştină, chiar de la sfîrşitul secolului I şi începu
tul secolului al II-lea.
în rîndurile populaţiei daco-romane, creştinismul a pătruns pe diverse căi. în
primul rînd prin coloniştii aduşi din ţinuturile sud-dunărene, anume din Moesia,
Iliria şi mai ales din Asia Mică şi Siria. De asemenea, prin soldaţii unităţilor militare
(de pildă Legiunea a VlII-a, «Gemiria», aşezată la Apullum — Alba lulia şi Legiunea
a V-a «Macedonica» aşezată la Potaissa — Turda). Aceştia, după eliberarea din armată,
se căsătoreau şi, stabilindu-se aici, întemeiau familii creştine. Se ştie că primul con
vertit la creştinism din rândul ostaşilor romani a fost sutaşul Corneliu (Fapte X).
Prin secolul al III-lea, ântre martiri creştini se întîlneau şi mulţi militari în armata
romană.
între populaţiile romanizate din nordul şi sudul Dunării şi deci între populaţia
daco-romană şi apoi străromânii din Dacoromania şi Imperiul Roman, au existat tot
timpul legături foarte strînse, nu numai în timpul stăpînirii romane a Daciei (106—271),
ci şi după aceea, fiind intense, îndeosebi, în timpul lui Constantin cel Mare (307— 337)
şi al urmaşilor săi, iar mai apoi, în vremea lui Justinian (527— 565). Aceasta, şi
pentru că popoarele migratoare nu au avut niciodată o stăpînire politică efectivă
asupra ţinuturilor nord-dunărene ale Daciei. Dobrogea, de la cucerirea ei romană din
anii 29—28 î.d.Hr., a rămas sub stăpînire romană, intrînd în anul 86 d.Hr. şi rămînînd
31. Vezi Pr. Prof. I. Rămureanu, Noi consideraţii privind pătrunderea creştinismului la traco-getodcair în Ortodoxia, an XXVI (1975), nr. 1, p. 173.
32. Nichifor Callist, Istoria bisericească, II, 39, P. G., CXLV, col. 160. Pentru tradiţia aceasta vezi
mai pe larg la Pr. Prof. N. Şerbănescu, Urme creştine şi româneşti în Dobrogea, dactilografiat 1975,
p. 9 -1 1 .
33. Vezi Pr. Prof. N. Şerbănescu, op. cit., p. 11—14.
34. Vezi Pr, Prof. N. Şerbănescu, op. cit., p. 14—16,
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în componenţa M oesiei Inferior pînă în 292 d.Hr.f cînd a devenit provincie romană
separată : Scythia Minor, cu capitala în oraşul Tomis.
Procesul răspîndirii 'creştinismului în Dacia a fost uşurat şi mijlocit chiar prin
cucerirea Daciei de către romani (105— 106 d.Hr. şi prin includerea ei în însuşi mediul
de cultură şi civilizaţie romană, în care de altfel, a .apărut şi s-a afirmat creştinismul
chiar de la începuturile lui. Timp de 165 de ani, toţi purtătorii civilizaţiei romane :
armata, un mare număr de colonişti aduşi îndeosebi din Asia Mică şi din întreaga
Peninsulă Balcanică, precum şi din alte părţi ale Imperiului şi chiar de la R o m a ;
cetăţeni romani şi peregrini, cunoscători în exploatarea minelor de aur, negustori
şi alţii, între care se găseau cu siguranţă mulţi creştini, vor transmite cultura şi limba
latină populară tîrzie, vorbită în Romania Orientală, populaţiei daco-gete. Sinteza
daco-romană se oglindeşte fidel în situaţiile înregistrate de cercetările arheologice
din ultimii ani. A cestea arată că şi în centrele rurale, cu o populaţie majoritară dacică,
alături de elem entele de cultură veche locală, sînt prezente din ce în ce mai stăruitor
elementele şi produsele civilizaţiei şi culturii romane (de pildă noi tipuri de cera
mică de influenţă romană), indicii ale prezenţei coloniştilor şi cetăţenilor romani Ia
sate, alături de geto-daci. Pe de altă parte, în oraşele romane, în castre şi în aşezările
civile din preajma acestora, se întîlnesc tot mai frecvent urme de cultură de tradiţie
dacică, indicii ale prezenţei dacilor în aşezările urbane şi în armată, şi ale participării
lor alături de coloniştii romani, la diferitele activităţi privind organizarea şi exploa
tarea bogăţiilor solului şi subsolului Daciei rom a n e35. Sinteza aceasta a celor două
culturi, civilizaţii şi spiritualităţi, cu un început înainte de cucerirea Daciei (105— 106
d. Hr.) la Dunăre şi în Scythia Minor, va favoriza pătrunderea timpurie a creştinis
mului nu numai în aşezările urbane, şi în acelea din împrejurimile lor, ci şi în
cele rurale.
Desigur, au fost şi alţi factori care au contribuit la răspîndirea, uneori accele
rată, a creştinismului în Dacia romană. Dintre aceştia, doi factori mi se par demni
de subliniat. Bogăţiile solului şi subsolului strîngeau un mare număr de negustori
din mai toate provinciile
Imperiului. Dintre aceştia, dar mai cu seamă printre înso
ţitorii lor — cărători de mărfuri, sclavi — s-au aflat cu siguranţă, mulţi propovă
duitori ai lui Hristos. Al
doilea factor (de data aceasta indirect) l-a constituit in
cursiunile goţilor din Dacia în Peninsula Balcanică şi Asia Mică. La întoarcere, pe
teritoriul Daciei, unde se stabiliseră vremelnic, ei aduceau numeroşi captivi, între
care se găseau nu numai simpli creştini, dar şi preoţi. Despre astfel de realităţi aduc
mărturie scriitorii creştini din seco lele II— IV c a : Sf. Justin Martirul şi Filozoful
+ 165), Origen (185— 253), Eusebiu de Cezareea (t 340) şi alţii care vorbesc despre
pătrunderea creştinismului în ţinuturile Dunării de Jos, la daci, sarmaţi, sciţi, ger
mani, înainte de 2 7 5 36.
Pătrunderea foarte devreme a creştinismului în Dacia, se explică prin strînsa
legătură a acesteia cu romanitatea de la Dunăre şi din Sciţia Mică, Dacia Pontică şi
^rin comunitatea de limbă, de tradiţii şi de concepţie între cele două populaţii roma
nizate, din Dacia şi de la Dunăre şi M a r e 37. Date fiind aceste condiţii, creştinismul
s-a răspîndit în Dacia, nu de sus în jos, ci de jos în sus, prin intermediul populaţiei
romanizate din Dacia, adică al limbii latine popluare tîrzii, vorbită în în treaga. Pe
ninsulă Balcanică şi Romania O rientală38.
III.
:u începutul
nirii romane
acesteia. Ca

Răspîndirea şi generalizarea creştinismului în Dacia (sec. I—IV) au loc odată
şi formarea poporului şi a limbii române, în condiţiile cuceririi şi stăpîa Daciei, şi ale primului val de popoare migratoare peste pămîntul
fenomen cultural-istoric, creştinismul la români nu poate fi înţeles şi

35. Dr. Constantin Preda şi Dr. Florentina Preda, Formarea limbii şi a poporului român. Conţi—-itatea românească pe cuprinsul vechii Dacii, în «Revista de Istorie», Momente din istoria patriei, a
r^rtidului, a mişcării democratice şi revoluţionare din ţara noastră. Consultaţii, Editura Academiei R.S.R.,
5-rureşti, 1976, p. 16.
36. I. Barnea, Identităţi ale romanităţii, în «Magazin Istoric», an X 1976, nr. 1 (106), p. 29.
37. Cf. Dr. Constantin Preda şi Dr. Florentina Preda, Formarea limbii şi a poporului român. Con--.uitatea românească pe cuprinsul vechii Dacii, în «Revista de Istorie», Momente din istoria patriei. Con
s t a ţ i i , Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1976, p. 18.
38. Dumitru Berciu, Probleme privind formarea poporului român, p. 1164:
i
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e x p lic a t decît numai privindu-1 în legătură directă şi indisolubilă cu procesul general

de romanizare .a populaţiei -autohtone din nordul Dunării.
Prin cucerirea ei romană şi mai cu seamă după 101— 102, Dobrogea a fost supusă
unui «intens şi mare» proces de romanizare, ceea ce face pe savantul Vasile Pârvan
să spună c ă : «dintre ţările care alcătuiesc România de astăzi, Dobrogea este cea mai
v e c h e ca Ţară Românească», căci «cu mult înainte ca dacii din Dacia să se facă
romani, dacii din Dobrogea au început să vorbească latineşte, să se închine ca romanii
şi să-şi facă oraşe şi sate romane, unindu-se cu civilii şi veteranii romani, — care
veneau din alte părţi ale împărăţiei, să se aşeze aici şi să întemeieze gospodării sta
tornice, ridicîndu-şi conace frumoase de piatră pe moşiile cumpărate ori căpătate ca
dar împărătesc Ia noi, în Dobrogea» 39. A ceste condiţii deosebite explică pe Ide o parte
pătrunderea creştinismului aici chiar din a doua jumătate a secolului I şi răspîndirea
lui masivă şi generalizarea chiar în întregul ţinut dintre Mare şi Dunăre (sec. II— IV).
Pe de altă parte, viaţa creştină de aici a impulsionat răspîndirea şi generalizarea creş
tinismului în nordul Dunării, în Dacia romană.
Începînd cu secolul al IV-lea, viaţa creştină în Dobrogea şi în întreaga Dacie,
prezintă un bogat şi variat relief, precum şi un conţinut bine conturat.
1.
în timpul persecuţiei lui Diocletian (284— 303) şi Licinius (308—324), Dobrogea
creştină a dat un mare număr de martiri. Pe cei mai mulţi martiri i-a dat Tomisul.
Tradiţia -a păstrat numele unui episcop Efrem (304), pomenit la 7 martie, al episcopului
Tit din Tomis (319— 323), iar Martirologiile creştine înregistrează -apoi pe : Claudiu,
Eugen, Rodi şi trei f r a ţ i: Argens, Marcelin şi Narcis (la 3 ian u arie); Evagriu, Benignus, Crestus, Aretus, Rufus, Sinnidis, Zosimus, Patricius şi Pappus (la 3 aprilie) ; Paul,
Chiriac, Feliciana, Felix, Toma, Emil (La 20 iu n ie ) ; Crispus, Crescens, Evagriu, A le 
xandru, Dignus, Faustin, Marţial, Spes (la 1 octombrie) ş .a .40. La Durostorum (azi
Silistra) — în aceleaşi peisecuţii, au primit cununa de m artiri: Dasius, Marcian şi
Nicandru (303— 305), Narcisa, Iuliu, Hesichius, soldaţii Pasicrat şi Valentin (303),
ţăranii Quintilian, Dadas şi Maxim Citeţul ş .a .41. Mai jos, pe Dunăre, la Axiopolis
(lîngă Cernavoda de azi) au suferit martiriul: Chirii, Chindeas şi Tasius (Dasius); la
Dinogetia : un A lex a n d ru ; la N o v i o d u n u m : Flavian şi F ilip ; La Halmiris (Dunavăţ,
lîngă braţul Sf. Gheorghe al D unării): preotul Epictet şi tînărul Astion, convertit de
el. Mai în interior, în partea de nord a Sciţiei Mici, ,1a Niculiţeî (jud. Tulcea), foarte
probabil In persecuţia lui Diocleţian au suferit moarte martirică «martirii lui Hristos :
Zotikos, Attalos, Kamasis şi Filippos», descoperiţi cu ocazia săpăturilor arheologice
făcute aici în 1971. Ei figurează şi în textele Martirologiilor din secolul IV—V. Bazi
lica şi cripta din Niculiţeî, unde s-au găsit cei patru martiri, cu numele înscrise pe
o inscripţie în limba greacă, aflată p e unul din pereţii criptei, sînt construcţii diferite,
şi ca materiale şi ca lucru. Bazilica făcută din bucăţi de piatră locală de culoare gri
se pare a fi mai veche d ecît cripta, iar martirii de pe nivelul de jos, pe sol, al criptei,
unde nu s-a mai intrat cu săpăturile, să fi fost martirizaţi înainte de Diocleţian, poate
pe la jumătatea sec. al III-lea, sub împăratul Deciu (249—251), a cărui persecuţie
contra creştinilor s-a făcut simţită şi în părţile Sciţiei M ic i42. Studiile efectuate pînă
acum asupra descoperirii de la Niculiţeî au formulat concluzia că ne aflăm în faţa
unei dovezi arheologice indubitabile privind pătrunderea şi răspîndirea în masă, foarte
timpurie, a creştinismului p e teritoriul patriei noastre.
2.
După Edictul de la Milan (313), creştinismul a înregistrat o mare răspîndire
şi dezvoltare în ţinuturile sud-dunărene, în Sciţia Mică şi în ţinuturile nord-dunărene,
în Dacia Romană. Un număr apreciabil de monumente şi bazilici creştine şi inscripţii
descoperite mai de mult şi foarte multe descoperite acum recent în anii noştri la
Tomis (Constanţa) şi pe tot întinsul Dobrogei, dau mărturie despre viaţa creştină în
39. Vezi V. Pârvan, începuturile vieţii romane la gurile Dunării, Bucureşti, 1923, p. 16.
40. Cf. Lista martirilor din Dobrogea alcătuită pe bază de documente, de Pr. Prof. N. Şerbănescu,
în Urme creştine şi româneşti în Dobrogea, Bucureşti, 1975, manuscris dactilografiat, p. 17—18.
41. Ibidem ; Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Sibiu, 1972, p. 24—25.
42. Pr. Prof. Niculae Şerbănescu, Urme creştine şi româneşti în Dobrogea, Bucureşti 1975, manuscris
dactilografiat, p. 18, privind întregul complex de la Niculiţeî, vezi şi părerea lui I. Barnea, care îl datează
în a Il-a jumătate a sec. IV., Identităţi ale romanităţii, în «Magazin Istoric», an X (1976), nr. 1,
(106), p. 28,
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floritoare aici şi pentru prezenţa materială română (protoromână) pe malul Mării şi
în ţinutul dintre Mare şi Dunăre al Dobrogei.
Pînă acum au fost descoperite la Constanţa patru bazilici creştine din secolele
IV, V şi VI. Cea mai mare dintre ele, poate catedrala episcopiei şi mai apoi a arhie
piscopiei de aici, se afla pe locul fostei gări şi a fost descoperită în 1961. Era lungă
de 48,10 m. şi lată de 23,45 m., împărţită în interior în altar, naos cu trei nave şi
nartex, avînd la est o absidă .semicirculară, in care se afla o criptă cruciformă şi
scară cu acces pe latura de vest. Resturile construcţiei scoase la iveală sînt socotite
a fi din secolul al V-lea. Dar această bazilică a înlocuit pe alta mai vech e din seco 
lele III— IV. La Tropaeum Tiaiani au fost dezgropate cinci bazilici din secolele V— VI,
dintre care patru în interiorul cetăţii, iar a cincea de cimitir, în afara incintei. Cea
mai însemnată dintre ele este bazilica de marmoră, numită aşa după materialul de
construcţie folosit, a cărei zidire a început pe la jumătatea secolului al IV-lea, sub
împăratul Constanţiu, refăcută apoi în secolul al V -lea şi reparată în secolul al V l-lea
sub împăratul Justinian, cînd se crede că a fost ridicată biserica episcopală cu un
baptisteriu alături, şi apoi iarăşi reparată şi înfrumuseţată, dar neterminată înainte
de distrugerea oraşului de către avari în 587 43. Biserica de cimitir se crede că a fost
construită în timpul lui Constantin cel Mare, sec. IV. La Histria, s-au descoperit şapte
bazilici, toate din seco lele V— VI. La Dinogeţia, s-au descoperit ruinele unei bazilici
din sec. IV— VIr cu resturi de tencuială, purtînd urme de pictură. Alte trei bazilici
s-au descoperit la Troesmis (azi Igliţia, pe Dunăre), cîte două bazilici la Axiopolis şi
Argamum (azi Dolojman). Apoi cîte o bazilică la N o vio d u n u m (azi oraşul Isaccea),
Ulmetum, Ibida. La Callatis (Mangalia) s-a descoperit o bazilică paleocreştină de tip
sirian, «constituind o raritate nu numai pentru Dobrogea, ci şi pentru întreaga Pe
ninsulă Balcanică», construită la începutul secolului al IV-lea sau începutul celui
următor şi dăinuind cu refaceri, în cursul secolului V—VI (44). Amintim bazilica de
la Niculiţel cu cei patru martiri din sec. al IV-lea, o bazilică la Galaţi (sec. IV) şi
o bazilică paleocreştină descoperită foarte recent la Piatra Frecâţei, jud. Tulcea, care
pare a fi din vremea lui Constantin cel Mare — cea mai veche din întreaga Europă
sud-estică după oficializarea creştinism ului45.
Aproximativ 70 de inscripţii creştine din secolele IV—VI s-au descoperit în
sudul Dobrogei (la Callatis, Histria, Axiopolis, Tropaeum Traiani, Dinogeţia, cele mai
multe provenind din Tomis), scrise în limba greacă şi latină. Creştinii menţionaţi în
inscripţii aparţin tuturor categoriilor s o c i a l e : soldaţi, ofiţeri, negustori, magistraţi,
funcţionari şi slujitori ai Bisericii. In inscripţiile de la Tomis găsim numele episcopilor
Timotei şi Paternus şi al unui presbiter, iar în inscripţiile de la Bizone, numele dia
conului Ştefan. Peste 30 de nume întîlnite în aceste inscripţii sînt romane. Inscripţiile
sînt însoţite de semnul crucii, de monograma lui Hristos, precum şi de unele repre
zentări simbolice c r e ş t in e : peştele, porumbelul, ramura de palmier etc.
Bazilicile şi inscripţiile sînt mărturii materiale ale prezenţei şi înfloririi creşti
nismului în Dobrogea, înainte de trecerea bulgarilor spre sudul Dunării, precum şi
ale prezenţei masive şi continuităţii străromânilor de aici. De asemenea, ele sînt şi
mărturii ale unei organizări bisericeşti în Dobrogea.
3.
Episcopia Tomisului, întemeiată către sfîrşitul secolului al III-lea şi începutul
secolului al IV-lea ilustrează o prezenţă masivă şi o continuitate străromână şi creş
tină în Dobrogea. între episcopii acestui scaun amintim pe Evanghelicus, Marcuş care
a participat la Sinodul I Ecumenic de la N iceea din 325, Eirem, Vetranion care, avînd
sprijinul creştinilor de aici, s-a opus îm păratului! Valens, care încearcă să impună
arianismul j Gherontie, participant la lucrările Sinodului II Ecumenic de la Constanti
nopol din 381, Teotim I, amintit mai intîi în 392 şi participant la sinoadele ţinute în
anii 400 şi 403 la Constantinopol, apărînd pe Sfîntul Ioan Gură de Aur împotriva
duşmanilor s ă i ; Timotei, participant la Sinodul III Ecumenic de la Efes, din 431 ;
Ioan I, care a combătut nestorianismul şi eutihiamsmul şi cunoscut prin traduceri de
lucrări din limba greacă în limba latină ; Alexandru, participant şi semnatar al hotă43. Pr. Prof. N. Şerbănescu, op. cit., p. 20—21.
44. I. Barnea, Perioada Dominatului (sec. IV—VII) în Din istoria Dobrogei II, Bucureşti,
1968,
p. 475—476 ; Pr. Prof. N. Şerbănescu, op. cit., p. 21.
45. Petre Aurelian, Beroe I., Necropole din veacurile I I —VII e.n. de la Piatra Frecaţei, 1975 (Rezu
matul tezei de doctorat), p. 21, apud Dumitru Berciu, op. cit., p. 1164.
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rîrilor Sinodului IV Ecumenic de la Calcedon din 451 ; Teotim- II. Sub episcopulmitropolit Paternus (după 518), în documente, episcopia Tomisului este înregistrată
ca 'arhiepiscopie autocefală, ceea ce înseamnă că existau şi alte episcopii în ţinu
turile Dobrogei, sufragane ale arhiepiscopiei autocefale a Tomisului. De altfel, cerce
tările arheologice, efectuate la Tropaeum Traiani (Adamclisi), Histria, Callatis, indică
şi ele acest lucru. După o listă din Notitia Episcopatuum, în Sciţia Mică, în acel
timp, în afară de Tomis (Tomi Mitropolia) ar mai fi fost alte 14 e p is c o p ii: Axiopolis,
Capidava, Hipaimos (Troesmis), Kupron (Carsium), Nicomideos (Noviodunum), Beson
(Aegysus), Salsovis, Halmyris, Tropaeum, Zaldapa, Dionisopolis, Callatis, Histria şi
Constantiniana 46.
Episcopia Tomisului este cea mai veche instituţie bisericească superioară de pe
teritoriul patriei noastre, cunoscută pînă acum. Jurisdicţia ei se va fi întins peste
întreaga provincie şi poate că şi peste creştinii aflaţi dincolo de Dunăre, adică în
sudul M oldovei şi în răsăritul Munteniei, pînă la arcul Carpaţilor. Canonic, episcopia
Tomisului depindea direct de Bizanţ, fapt care a contribuit la întărirea legăturilor
culturale între metropola Sciţiei şi capitala Imperiului. Titlul de «episcop-mitropolit»
luat de Paternus, consacra o stare de înflorire deosebită a provinciei, care îi da dreptul
şi la o emancipare bisericească, la autocefalie faţă de Patriarhia de Constantinopol.
Ultimul episcop cunoscut documentar la Tomis a fost V alentinian, om de mare cu l
tură, participant la sinodul V Ecumenic de la Constantinopol din 553. După cucerirea
avară, Tomisul a fost pustiit şi timp de cîteva secole oameni noi nu s-au mai aşezat.
El va reînvia mai tîrziu, prin sec. X— XI, cînd Imperiul bizantin a revenit în Sciţia
Mică şi cînd deasupra ruinelor lui s-a înfiripat o aşezare modestă de pescari. A ceasta
se numea Constanţia, de la care se trage desigur numele de astăzi al Constanţei.
4.
Un rol important în viaţa religioasă, culturală şi chiar politică a Scythiei
Minor l-au avut «călugării sciţi», originari din Dobrogea sau care au trăit acolo. In
dicii ale unei vieţi şi organizaţii monahale aici, «călugării sciţi» reflectă în genere
conştiinţa romanităţii lor, ca descendenţi ai vechii populaţii autohtone (geto-dace)
romanizate, precum şi aversiunea acestei populaţii faţă de ereticii arieni şi monofiziţi
şi faţă de stăpînitorii bizantini.
Primul călugăr cunoscut din Scythia Minor este Sf. Ioan Casian (circa 360—
430/435), născut într-un presupus vicus (sat), Casii sau Cassienii, pe valea f i u lui Casimcea. El a călătorit la Constantinopol, în Palestina, Egipt şi Roma. Crescut şi întărit
în credinţa creştină nu numai de părinţii săi, ci într-un grad mai înalt şi într-o mînăstire din Dobrogea, Sf. Ioan Casian a fost hirotonit diacon de Sf. Ioan Gură de Aur,
în Palestina, la Betleem, şi-a desăvîrşit formaţia sa monahală. Hirotonit preot la Roma
de papa Inocenţiu I, s-a stabilit în Galia, la m-rea Sf. Victor de lîngă Marsilia, după
anul 415, aducînd cu sine aici gîndirea teologică răsăriteană şi principiile organizării
vieţii monahale după învăţătura şi regulile marilor dascăli ai Bisericii de Răsărit (Sf.
V asile cel Mare). Teolog de prestigiu şi monah erudit, el. a îmbunătăţit patrimoniul
gîndirii patristice, cu importante scrieri cu caracter ascetic-moral, scrise într-o fru
moasă limbă latină (Instituţiile chinoviale şi remediile îm potriva -celor opt păcate
capitale), în 12 c ă r ţ i; Colaţiuni — Conferinţe, în 24 de c ă r ţ i ; Despre Întruparea Dom
nului, îm potriva lui Nestorie, în 7 cărţi).
Un alt călugăr daco-roman din aceeaşi Sciţie Mică care apare la un secol după
Sf. Ioan Casian, este Dionisie cel Mic (Dyonisius Exiguus), născut pe la anul 470, pe
care-1 găsim între 500— 545 activînd la Roma ca monah, împreună cu prietenul său
Casiodor. Bun şi adînc cunoscător al culturii şi teologiei greceşti, Dionisie cel Mic
împreună cu Sfîntul Ioan Casian pot fi socotiţi printre întemeietorii culturii medie
vale occidentale. A tradus în latineşte opere ale Sfinţilor Grigore de Nissa, Ciril pl
Alexandriei, Produs, Canoanele Sinoadelor Ecumenice, în două ediţii, un Florilegiu
cu tex te patristice, pentru «călugării sciţi» şi altele şi a elaborat opere de cronologie.
Lui Dionisie cel Mic îi datorează Istoria Bisericii creştine calculul erei creştine, sta
bilită de la naşterea lui Hristos, calcul dovedit mai tîrziu greşit cu cel puţin patru
ani faţă de întemeierea Romei (754, în loc de 749—750 a U.C.) dar pe care îl folosim
46.
De Boor Nachtrage Zu den. Notitise Episcopatuum, în «Zeitschrift fu r Kirchengeschichte», XIV,
1894, p. 575—599 ; R. Vulpe, Histoire ancienne de la Debroudja, în «La Debroudje», Bucureşti (Academia
Rom. Connaisance de la ter£ et de la Pensie Roumaines IV), 193 p., 340—341, nr. 1. Pr. Prof. N,
Şerbănescu, op. cit., p. 30.
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pînă azi. Prin călătoriile, şederea şi activitatea lor, în diferite regiuni ale Mediteranei, Sfîntul Ioan Casian şi Dionisie Exiguul au pus în contact romanitatea răsări
teană cu romanitatea apuseană, iln plus, Dionisie cel Mic ne dă şi informaţii foarte
preţioase despre Scythia Minor, în Prefaţa la traducerea latină a operelor Sfîntului
Chirii al Alexandriei.
«Călugării sciţi» (dobrogeni) şi-au adus contribuţia lor ortodoxă la formularea
dogmei hristologice de la Calcedon şi la aprofundarea ei după Sinodul IV Ecumenic
de la Calcedon (451). Cunoaştem numele cîtorva mai însemnaţi c a : Ioan Maxenţiu,
bărbat cult şi bine versat în problemele teologice ale timpului, L e o n ţ iu 47, rudă cu
generalul Vitalian din Zaldapa, din Scytia Minor; Ahile, Petre D iacon u l 48 care ar fi
compus o lungă scrisoare către africani. Aceştia toţi se aflau sub jurisdicţia epis
copului Paternus al Tomisului 49.
Existenţa şi activitatea «călugărilor sciţi» pe mai multe planuri ale vieţii Sciţiei
Mici constituie altă mărturie a continuităţii daco-romane şi cre$tine aici.
5.
Vechimea şi pătrunderea adîncă a creştinismului în rîndurile populaţiei dacoromane din ţinuturile nord-dunărene şi ale întregii Dacii, foarte timpurie, înregistrînd
o generalizare chiar a creştinismului în întreaga Dacie, în secolul al IV-lea, sînt
atestate bogat şi foarte puternic prin mărturii arheologice creştine şi filologice pe
tot cuprinsul Daciei.
a) Un loc de frunte îl reţine bazilica paleo-creştină din Sucidava (Celei), din sec.
V—VI şi cea din Morisena (Cenad). în apropierea altarului bazilicii din Sucidava s-a
descoperit un fragment din amforă de lut gălbui, pe care se află o inscripţie gre
cească : «Maria a născut pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu», precum şi numele preotului
Lnkonochos, fiul lui Lykatios. A cesta este numele celui mai vechi preot cunoscut în
Dacia romană, slujitor al bisericii din Sucidava, în secolul al Vl-lea. La acestea tre
buie să adăugăm bisericile din Drobeta şi Galaţi.
b) Despre răspîndirea creştinismului în Dacia vorbesc a p o i : candelabrul creştin
de bronz de la Biertan (jud. Sibiu), din sec. IV, cu o inscripţie pe o tăbliţă în limba
latină : «Ego, Zenovius, votum posui» (Eu, Zenovius, am pus (această) danie), cu m o
nogramul lui Hristos în partea de j o s ; gemă de la Potaissa (Turda) care prezintă
scena Bunului Păstor, cu un miel pe umeri, iar la picioarele sale, un alt miel, cu pri
virea în sus, încadrat de o parte de pomul vieţii cu un porumbel, simbol al Duhului
Sfînt, iar de alta, de o corabie din care este aruncat lona în gura monstrului marin,
datînd din sec. II sau I V ; alte geme creştine descoperite la Porolissum (Moigrad,
Sălaj) şi Romula (Reşca) din sec. al IV -lea; opaiţe creştine de lut, cu semnul crucii
imprimat pe ele, descoperite în Transilvania şi în alte părţi ale pămîntului românesc ;
inele de aur şi de bronz purtînd monograme creştine, (descoperite în multe p ă r ţi; un
disc de argint aurit, care a aparţinut arhiepiscopului Paternus al Tomisului şi cu
literele aco răpit şi îngropat de avari, descoperit în regiunea Poltavei din Ucraina,
în 1912 şi dus la muzeul Ermitaj din Leningrad ; o piatră funerară la Cluj-Napoca,
din sec. al IV-lea, diferite obiecte creştine şi chiar tipare pentru turnarea de cruciuliţe,
găsite în toate ţinuturile româneşti (Străuleşti-Bucureşti), Olteni (Teleorman), Budureasca (Ploieşti), Cîndeşti (Buzău), Traian (Bacău), Botoşana (Suceava) şi altele, d e s
coperite recent, cercetate şi în curs de cercetare 50. Toate acestea atestă atît vechim ea
(sec. I) şi răspîndirea largă şi generalizarea creştinismului în Dacia (sec. II—IV), cît
şi prezenţa masivă şi continuitatea populaţiei daco-romanizate, străromâne în întreaga
Dacie.
c) Creştinismul înfloritor şi generalizat aproape peste tot şi în lumea satelor
către sfîrşitul secolului al IV-lea, în Dacia aromână, este atestat nu numai de numărul
47.
Pr. Prof. I. G. Coman, «Schiţe», Ioan Casian şi Dionisie cel Mic şi legăturile lor cu lumea
meăiteraniană în «Studii Teologice», an XXVII (1975), nr. III—IV, p. 189—196; Idem, Contribuţia scriitorilor patristici din Sciţia Minor — Dobrogea la patrimoniul ecumenismului creştin în sec. I V —VI, în «Orto
doxia», an XX (1968), p. 3, 2 5 ; Pr. Prof. N. Şerbănescu, Urme creştine şi româneşti în Dobrogea,
?. 44-45. ,
48» V. Sibiescu, Călugări sciţi, Sibiu 1936, p. 2 ; B. Altaner, Patrologie, p. 432; Pr. N. Şerbăsescu, op. cit., p. 46.
49. B. Altaner, Patrologie, p. 459—461 ; Radu Vulpe şi I. Barnea, Românii de la Dunărea de Jos,
r . 458 şi p. 497—499 ; Urme creştine şi româneşti în Dobrogea, p. 46.
ŞO. V. Sibiescu, op. cit., p. 3 ; Urme creştine şi româneşti în Dobrogea, p. 46,
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mare de martiri din ţinuturile sud-dunărene şi din Dobrogea, în care sînt prezenţi
ţărani (Quintilian, Dadas şi Maxim — Citeţul — creştini ţărani morţi în 304), soldaţii
Pasicrat şi Valentin (t 303) şi mai tîrziu soldatul Emilian (t 362), preoţi şi citeţi ci
şi de alte nume de martiri din nordul Dunării în Dacia : Sf. Sava Gotul, înecat în
rîul Buzău în 12 aprilie 372 şi Sfîntul Nichita (t 15 septembrie 372) ş.a.
d)
Termenii creştini de origine latină , exprimînd noţiunile fundamentale ale în
văţăturii creştine intraţi în fondul principal al limbii române, sînt alte mărturii nu
mai puţin convingătoare şi probante ale continuităţii noaisitre străromâne şi creştine
în Dacia romană : Dumnezeu (Domine Deus), Creatorul sau Făcătorul lumii, împărăţia
lui Dumnezeu, Treime, Biserică (lat. bazilica), Crăciun, Floriile Rusaliile, sărbătoare
(lat. dies servatoria), fiinţă, faţă, credinţă, răscumpărare, iertare, întrupare, patimă,
răstignire, înviere, creştin, rugăciune, înălţare, fecioară (pentru Sf. Fecioară), a ajuna,
altar, a boteza, cer, cîşlegi, a crede, a cununa, cruce, cumineca, duminecă, a închina,
înger, a jura, lege, păcat, păresimi, părinte, preot, a răposa, tîmplă, a toca, sînt (pentru
sfînt), din lat. sanctus, păstrat în numirile populare ale unor sărbători ca :. Sînvăsîi,
Sîntion, Sîntoader, Sînnicoară ş.a. Toţi aceşti termeni şi alţii asemenea lor nu sînt
luaţi mecanic din latina clasică, ci sînt luaţi din latina populară tîrzie, vorbită, în
Peninsula Balcanică şi în Dacia, sau sînt creaţi aici de română, cu ajutorul elem en
telor lexicale ale 'limbii latine orientale, populare tîrzii (Dumnezeu, făcătorul lumii,
înviere, înălţare, răscumpărare, iertare etc.), iar alţii luaţi din greacă, prin latina
populară (apostol, har, patimă, mir, icoană, liturghie, aghiasmă, tămîie,. candelă, ep is
cop, diacon e tc .)51. In stadiul actual al cunoştinţelor noastre filologice se poate admite
că fraza «Torna, torna, fratre», din anul 567, atribuită unui soldat din armata bizantină
şi în cursul uneî expediţii împotriva avarilor, în Balcanii orientali, aparţine limbii
române, căci şi cronicarii care relatează evenimentul, ispun că aceste cuvinte au fost
pronunţate în limba maternă a soldaţilor sau în limba ţă r ii52. De aceea, aceştia nu
pot fi invocaţi în sprijinul unui creştinism propovăduit în Dacia de către misionarii
de la Roma, cum s-a încercat şi cum se mai încearcă de unii istorici străini de fiinţa
neamului românesc şi de credinţa ortodoxă a acestuia.
6.
Scaunele episcopale daco-romane de pe malul drept al Dunării, în număr im
presionant de mare în sec. al I V - l e a : Durostorum, Apiaria, Abritus, Prista, N o v a e ,
Ratiaria, Aquae, Sardica, Viminacium, Singidunum, Remesiana (Sf. Niceta, un dacoroman, episcop aici între 366—414), Sirmium, precum şi prezenţa unor episcopi în nor
dul D u n ării: Teoîiî, «episcopul Gothiae» participant la Sinodul I Ecumenic de la
N iceea din 325; Ullila, episcopul goţilor, trecut în sudul Dunării în 348, din cauza
crudelor persecuţii dezlănţuite de regele Atanaric al goţilor împotriva creştinilor din
Dacia, sînt dovada cea mai concludentă a răspîndirii şi generalizări creştinismului în
lumea satelor din veacul al IV-lea şi a continuităţii romanităţii carpato-dunărene,
sud-dunărene, moesice şi pontice.
7. Arhiepiscopiei Justiniana Prima, • înfiinţată de împăratul Justinian I (527— 565)
în 535, i-au fost supuse jurisdicţional nu numai provinciile şi scaunele episcopale din
sudul Dunării, ci şi teritoriile din nordul Dunării, din Dacia romană. în N ovella XI
din 14 aprilie 535, adresată lui Catedlianus, conducătorul Arhiepiscopiei, se preciza că
malul stîng al Dunării, cu cetăţile Recidiva (probabil Sucidava) şi Litterata (Lederata)
intră în jurisdicţia Arhiepiscopiei Justiniana Prima. A ceasta a fost desfiinţată în 602
de către slavii şi avarii care au pătruns în aceste părţi la sfîrşitul secolului al Vl-lea.
In legătură cu Justiniana Prima este pusă şi construirea bazilicii de la Sucidava (Celei
— seq. V I ) 53.
8.
La începutul secolului al VlI-lea, graniţa bizantină de la Dunărea de Jos s-a
prăbuşit sub presiunea triburilor avare şi slave. După aşezarea slavilor în grupări
compacte în Peninsula Balcanică legăturile străromânilor din nordul Dunării cu popu
laţia romanizată din sudul Dunării şi cu Imperiul Bizantin, deşi mult îngreuiate, nu
■ WpZ&lfc |
51. Radu Vulpe şi Ioan Bamea, Romanii de la Dunărea de Jos, p. 458 şi p. 497—499 ; Urme
creştine şi româneşti in Dobrogea, p. 46.
52. I. Barnea, Identităţi ale romanităţii, p. 30, col. 3.
53.
Constantin C. Giurescu, Formarea poporului român, Craiova, Editura scrisul românesc, 1973,
p. 118—119 ; Pr. Prof. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Sibiu, 1972, 19—20 ; Constan
tin C. Giurescu — Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor, Bucureşti, Ediţia I, Ed. Albatros 1971, p. 141—
144, 166-167.
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au putut fi întrerupte cu totul. Procesul formării poporului român, inclusiv cel al
însuşirii creştinismului era deja încheiat. «Componenţa slavă ne apare ca un adaos,
ca un adstratum, care nu a putut modifica nici structura etnică nici pe cea lingvistică
şi nici mersul înainte al dinamicii istoriei poporului nostru... Cu sau fără aportul slav,
procesul cristalizării definitive a poporului nostru ar fi continuat. Poate că fără slavi,
etnogeneza noastră s-ar fi închegat mai repede şi primele formaţiuni politice prestatale ar fi apărut mai devreme. Limba română era formată în sec. al V ll-lea» 54. De
asemenea, ar fi apărut mai devreme în Dacia şi organizarea Bisericii în episcopii şi
mitropolii.
9.
Creştinismul s-a răspîndit la daco-romani sub formă latină populară, nu de
sus în jos, ci de jos în sus, şi este d e origine răsăriteană. Generalizarea lui în lumea
satelor, chiar din secolul al IV-lea este dovedită atît de mulţimea mărturiilor arheo
logice creştine date la iveală pe întreaga suprafaţă a Dacoromaniei, nu numai în
centre suburbane ci deopotrivă şi -în cele rurale, cum am văzut mai sus, cît şi de
dinamica formării poporului român, care după 271 d.Hr., în condiţiile primului val de
popoare migratoare, goţii şi hunii, s-a desfăşurat într-un mediu de viaţă şi economie
sătească. Continuitatea daco-romană în toate ţinuturile Daciei preromane, ale Daciei
pontice şi ale Moesiei, explică şi ea acest fenomen al generalizării creştinismului în
lumea satelor, chiar in secolul al IV-lea, întărită fiind de terminologia latină arhaică
şi străromână a noţiunilor creştine. Discontinuitatea migratorilor a favorizat - şi ea
dezvoltarea vieţii religioase creştine timpurie aici.
Creştinismul a contribuit la adîncirea romanităţii carpato-dunărene, la îmbogă
ţirea limbii latine vorbite aici şi deci a limbii române, şi la dezvoltarea cultural spi
rituală şi organizatoric-politică a străromânilor. în condiţiile migraţiei popoarelor,
peste pămîntul Daciei, creştinismul şi limba latină populară străromână au consti
tuit pentru localnici un factor de civilizaţie care i-a diferenţiat de popoarele migra
toare care-şi fac apariţia în Dacia după 275 şi i-au unit în cadrul comunităţilor de
obşte, acele «Romanii populare» sau «săteşti» (numite «Vlasii» de slavi) care apar
începînd din sec. VII pe văile unor ape, sau confederaţii de obşte (care au. devenit
ţări cu tim pul)55. Căci numai aşa poate fi explicat bogatul tezaur al descoperirilor
arheologice, datînd din seco lele IV, V, VI. Majoritatea pieselor acestuia aparţin com
plexului de caracter etnic romanic Ipoteşti-Cîndeşti 56.
Creştinismul la români este strîns legat de romanizarea populaţiei autohtone a
Daciei şi el a contribuit la existenţa, continuitatea şi identitatea străromânilor şi
românilor aici în spaţiul lor iniţial de formare ca popor romanic cuprins între mare,
Dunăre şi de o parte şi de alta a Carpaţilor, pînă la organizarea lui politică.
IV.
Prin sec. IX—X apar pe teritoriul Dacoromaniei formele prestatale feudale,
cnezatele şi voievodatele cunoscute, care, prin unirea lor vor da naştere în secolul
al X lV -lea celor trei Ţări Române feu d ale: Ţara Românească (1330) şi Moldova (1359)
state independente, şi voievodatul Transilvaniei, care, deşi se afla sub stăpînirea poli
tică a Ungariei, -îşi păstra o oarecare autonomie.
1.
Cît priveşte Dobrogea, continuitatea şi permanenţa românilor şi a vieţii creş
tine aici au avut loc în condiţiile stăpînirii politice şi militare bizantine asupra aces
teia şi după trecerea protobulgarilor, la sfîrşitul secolului al V ll-lea, spre ţinuturile
din sudul Dunării, locuite şi astăzi de urmaşii lor, şi organizarea lor statală indepen
dentă bulgaro-slavă la începutul secolului al VlII-lea şi creştinarea lor oficială sub
ţarul Boris-Mihail în 864. Dacă pentru secolele VIII— IX, mărturiile materiale ajunse
pînă la noi despre stăpînirea bizantină asupra Dobrogei sînt mai puţine, în schimb,
începînd cu a doua jumătate a secolului al X-lea, ea este atestată de izvoare şi fapte,
împăratul Nichifor Focas (°63— 969) reînvie tradiţia glorioaselor fapte ale Imperiului
bizantin şi continuă să socotească Dunărea ca «frontiera de nord a Imperiului». în
967, profitînd de slăbiciunea hanului bulgar Petru (927— 969), Nichifor Focas refuză
să-i mai plătească tribut şi distruge cîteva fortăreţe bulgare de la frontieră. Ioan
Tzimisches (969— 976) urmaşul lui Focas, învinge definitiv la Durostorum (Silistra) în
971, pe cneazul kievean Sviatoslav, care cucerise Bulgaria de nord-est şi nu mai
voia să părăsească locurile acestea. Ioan Tzimisches a anexat la Imperiul bizantin
54. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor, Ed. I, p. 179.
55. I. Barnea, Identităţi ale romanităţii, p. 30, col. II.
56. Dumitru Berciu, Probleme privind formarea poporului român, p. 1156.
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jumătatea de nord-est a Bulgariei, «pînă la graniţa de 'altădată a Dunării de Jos»,
menţinînd în continuare Dobrogea, care de acum va fi stăpînită din nou în mod efec
tiv de autorităţile militare şi administrative imperiale. După victoria din 971, dacă
nu mai dinainte, cum rezultă din informaţiile pe care ni le dă împăratul şi cronicarul
Constantin Porfirogenetul (780— 797), provincia Scythia Minor a fost ridicată la rangul
de themă şi supusă unui strateg, primul fiind Leon Sarokinopoulos, pus poate chiar
de Ioan Tzimisches. Pe la jumătatea sec. al X-lea, această themă a dobîndit denu
mirea cultă de Paristrion, folosind în continuare şi pe cea populară : Paradunavia sau
Paradunavon. Sub bizantini, oraşele-cetăţi cunoscute ale Scythiei Minor au fost refă
cute, iar altele noi au fost ridicate : Păouiul lui Soare (972—976), care avea rolul de
a controla şi de a fi acces pe Dunăre înspre Durostolan (Durostorum), capitala themei
Paristrion (Paradunavon ) 57.
Populaţia atcestei theme a avut totdeauna conştiinţa originii ei comune romane.
Şi după moartea împăratului Ioan Tzimisches, întîmplată în 976, stăpînirea bizantină
s-a menţinut în continuare în Dobrogea pînă spre sfîrşitul secolului al XlV-lea, chiar
dacă uneori a fost mai puţin efectivă peste întreaga provincie.
în 1018, statul bulgar este desfiinţat de V asile II Bulgaroctonul şi încorporat
Imperiului bizantin. Alături de Paristrion, în afară de comandamentul maritim bizan
tin de la Lykostomion, ce comporta şi o jurisdicţie teritorială, în afară de formaţiunea
politică de felul celei a «toparhului grec», şi în afară de aşezările cu caracter civil
sau militar, cum va fi fost aceea a jupanului Dimitrie, pomenit de textul inscripţiei
din anul 943, descoperit la Mircea-Vodă, Constanţa, apar în secolul al X-lea, în Do
brogea şi alte «formaţiuni constituite din punct de vedere politic», avînd în frunte
cîte un şef feudal local, menţionaţi aceşti şefi în diferite in scrip ţii: Jupan Gheorghe,
Jupan Dimitrie (sec. X), Simeon (menţionat într-o inscripţie incizată pe faţa unui stîlp
interior din biserica de la Murfatlar)59. Se remarcă «puternice veleităţi de autonomie
ale oraşelor dunărene, care aveau propriile lor forţe armate şi alegeau şefi din rîndurile aristocraţiei locale şi duceau pe socoteala lor tratative cu formaţiuni politice
din afară, ca cele ale pecenegilor» 60. Lupta pentru o astfel de situaţie politică a for
ţelor locale dintre Dunăre şi Marea Neagră se accentuează în timpul domniei împă
ratului A lexios I Comnenul (1081— 1118). Cele trei căpetenii politice de la Dunărea
de Jos, menţionate de Ana Comnena în cronica sa : Tatos (numit şi Halis), Sesthlav
şi Satzas, unul din ei stăpînind Dristra (Silistra) — un centru strategic vestit, iar
ceilalţi Vicina — însemnat centru economic şi celelalte oraşe şi ţinuturi sînt români,
ca şi supuşii l o r 61. Toată Dunărea dobrogeană şi regiunile învecinate intrau în for
maţiuni politice care aveau legături strînse cu românii de pe celălalt mal al Istrului.
Organizaţiile politice teritoriale amintite au dăinuit şi după secolul XI, alegîndu-şi în
fruntea lor voievozi locali, influenţa şi stăpânirea bizantină menţinîndu-se constant
asupra litoralului şi de-a lungul Dunării. De o aşezare temeinică a bulgarilor în Dobro
gea şi de o stăpînire a ţaratelor bulgare asupra Dobrogei nu se poate vorbi niciodată,
căci stăpînirea Imperiului bizantin asupra ţinutului dintre Dunăre şi Marea Neagră
este atestată în continuu de descoperiri arheologice efectuate aici şi pe malul sting
al Dunării de J o s : monede bizantine purtînd efigia împăraţilor Comneni găsite în
diferite localităţi ca : Noviodunum (Isaccea), Dinogeţia (Garvăn) şi altele, un sigiliu
de plumb al lui A lexios I descoperit la Păcuiul lui Soare fi2. Dăinuirea themei Paris
trion pînă după revolta Asăneştilor de la sfîrşitul secolului al XH-lea, dovedeşte că
Imperiul bizantin nu a renunţat niciodată la frontiera Dunării de Jos şi la teritoriul
dintre Dunăre şi Pontul Euxin.
Secolul XIV înregistrează pe despotul Dobrotici stăpînind teritoriul dintre Dunăre
şi Marea Neagră, care va influenţa evenim entele
politice şi militare din sud-estul
Europei. Sub el, statul dobrogean de sine stătător cunoaşte cea mai înaltă culme a
afirmării sale, luîndu-şi numele de Dobrogea de la acesta. Cu moartea despotului
Ivanco, fiul lui Dobrotici, în luptă cu turcii (1387— 1388) s-a pus capăt despotatului
57. Ibidem, p. 1167.
58. Ibidem.
59. Pe larg şi documentul de la Pr. Prof. N. Şerbănescu, Urme creştine şi româneşti în Dobrogea,
p. 62—65.
60. Ibidem, p. 65.
,
61. Ibidem, p. 67—68.
62. Sergiu Columbeanu, Cînezatele şi voevodatele româneşti, Bucureşti 1975, p. 85 ; Pr. Prof. N.
Şebrănescu, op. cit.', p. 69.
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dobrogean şi de acum înainte timp de trei decenii, în timpul strălucitei domnii a lui
Mircea cel Bătrîn (1386— 1418) destinele Dobrogei se vor împleti cu cele ale Ţării
Româneşti conduse de acesta.
Începînd cu 1389, Mircea cel Bătrîn va adăuga titlului său, voievodal de «Mare
voievod şi domn...» stăpînind şi domnind toată Ţara Ungrovlahiei şi părţile de peste
munţi, încă şi spre părţile tătărăşti, şi Almaşului şi Făgăraşului herţeg şi Banatului
de Severin domn» şi pe cel de «Domn şi stăpînitor de amîndouă părţile de peste
Dunăre al Podunaviei pînă la Marea cea Mare şi cetăţii Dîrstorului stăpînitor». A ceste
componente ale titlului lui Mircea cel Bătrîn, precum şi descoperirea în întreaga
Dobroge a unor tezaure monetare cu monede ale sale, atestă că această provincie,
în toată întinderea ei, se afla în stăpînirea şi hotarele Ţării Româneşti. A ceastă situa
ţie s-a menţinut în Dobrogea pînă la moartea lui Mircea cel Bătrîn (31 ianuarie 1418),
cît şi în timpul fiului său, Mihail V oievod (1418— 1420), care şi-a păstrat în titulatura
sa de domn toate componentele amintite. începînd cu 1420, cînd Mihail V oievod şi-a
pierdut viaţa în lupta cu turcii, Dobrogea şi-a pierdut independenţa rămînînd sub
dominaţia otomană timp de aproape cinci veacuri (1420— 1877). Dar în tot timpul
stăpînirii otomane, Dobrogea a fost permanent în atenţia voievozilor români, încît
n-a fost aproape voievod român care să nu fi încercat să intre în stăpînirea ei.
Sub raportul vieţii creştine se constată că Arhiepiscopia Tomisului a putut
funcţiona aici, la Tomis, pînă la •sfîrşitu'l secolului al VIMea, cînd a trebuit să-şi
mute reşedinţa într-un loc mai ferit, în interiorul provinciei dintre Dunăre şi Mare.
După această dată, existenţa ei este atestată prin sec. XI de o listă care cuprinde
scaunele mitropolitane şi episcopale, dependente canonic de Patriarhia Ecumenică, cu
titlul de «Episcopia Tomisului». Viaţa creştină organizată şi continuitatea populaţiei
româneşti aici, în Dobrogea, sînt atestate de complexul mînăstiresc rupestru de la
Murfatlar (Basarabi) din secolul al X-Jlea şi de cel de la Dinogeţia şi Niculiţel-Tulcea,
din secolul XI— XII.
Din cauza vicisitudinilor istoriei, care au adus în secolul al XlII-lea decăderea
ţinuturilor din sud, centrul vieţii bisericeşti şi româneşti din Dobrogea s-a mutat în
nord, la Vicina, unde este cunoscută şi o episcopie de sine stătătoare (1250), ridicată
la începutul secolului al XlV-'lea la rangul de mitropolie dependentă de Patriarhia
Ecumenică. Ultimul mitropolit al acestei eparhii, Iachint de Vicina, a fost adus de cătrc
domnitorul N icolae Alexandru Basarab la Argeş, pe scaunul de mitropolit al Ţării
Româneşti (1359), cu binecuvîntarea Patriarhiei Ecumenice. Mitropolitul Ungrovlahiei
cu reşedinţa în capitala Ţării Româneşti de .la Argeş, va purta grija spirituală şi juris
dicţia canonică asupra românilor din ţinutul Dobrogei, nu numai în timpul lui Mircea
cel Bătrîn, cînd Dobrogea a intrat în hotarele Ţării Româneşti, ci şi după aceea, în
condiţiile stăpînirii otomane a acestui ţinut românesc. Este semnificativă titulatura
ce şi-o dă mitropolitul Albania al Ţării Româneşti prin 1545— 1547 : «Mitropolit a toată
Ţara Ungrovlahiei al Podunaviei şi al tuturor plaiurilor cinstit ierarh» 63.
2.
Continuitatea creştină ortodoxă şi românească în nordul Dunării este atestată
începînd cu secolul al X-lea de cnezatele şi voievodatele româneşti, precum şi de
tîrgurile şi oraşele de o parte şi de alta a Carpaţilor, din Ţările Româneşti de mai
tîrziu, Ţara Românească, Moldova şi Transilvania, înregistrate de Diploma Cavaleri
lor Ioaniţi (1247), pentru ţinuturile de la sud de Carpaţi, de Cronica notarului anonim
al regelui Bela al III-lea (sau al .'I-lea) al Ungariei — pentru cele de pe cuprinsul
Transilvaniei şi de cronici slavone pentru cele de la est de Carpaţi, din Moldova. La
acestea se adaugă vechi numiri româneşti de oameni în g e n e r a l: Vidra, Colacul,
Valea Sării, Paltin, Spulber şi de familii, arătînd pe descendenţii unui moş comun :
Bîrseşti, Bodeşti, Negrileşti, S p in eşti64 — d e obiecte creştine, precum şi nume de
vechi aşezări bisericeşti şi monastice : biserici, schituri şi mînăstiri : Biserica de la
Drobeta-Turnu Severin, sec. XII, Cenadul — «Urbs Morissena», la apus de oraşul
Arad, pe Mureş, capitala voievodatului lui Ahtum, cu o mînăstire de rit ortodox
(sec. X, XI).
Statornicirea şi organizarea vieţii sociale, începînd cu secolul al X-'lea, «recla
mau şi un sistem de norme de viaţă. Factorul principal care îşi asuma acest rol atunci
63. Vezi întreaga discuţie asupra acestora la Pr. Prof. N. Şerbănescu, op. cit., p. 70.
64. F. Diaconu, Un sigiliu de plumb al lui Alexie I Comneanul descoperit la Păcuiul lui Soare,
în «Studii şi cercetări de numismatică», 1968, 4, p. 249—251 ; Pr. Prof. N. Şerbănescu, op. cit., p. 72.
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a fost Biserica, dispusă ca odată cu... răspîndirea credinţei creştine, să desfăşoare un
învăţămînt oral prin predică, în cadrul căruia să predea poporului şi norme de co n 
duită a vieţii» 65.
Scrisoarea papei Grigore IX din 1234, către prinţul de coroană al Ungariei, Bel a
al IV-lea, căruia îi relata cu durere că «în episcopia Cumanilor (de la Milcov) se
află un popor numit valahi, care deşi se numără printre creştini, are însă rit şi obi
ceiuri diferite (ortodoxe), încît se arată, prin faptele lor duşmani numelui de creştin.
Dispreţuiesc Biserica Romană, nu se ţin de fratele nostru episcopul cumanilor, care
e în fruntea diocezei de acolo, şi primesc toate slujbele bisericeşti de la oarecari
falşi episcopi de rit grecesc (ortodox)»...66, — este foarte importantă şi grăitoare pen
tru continuitatea românească masivă şi lucrarea românească a Bisericii Ortodoxe a
Românilor în sec. XII—XIII. Biserica Ortodoxă Română îşi avea episcopii săi şi un
cler şi aşezări bisericeşti, modeste pentru acele vremuri, care ii dădeau posibilitatea
să reziste propagandei catolice printre români.
întemeierea statelor feudale sla v e din sudul Dunării (sec. VIII— IX) şi organi
zarea Bisericii în acestea (sec. IX— X) şi existenţa unor slavi în rîndul aristocraţiei
cnezia'le româneşti încă neromanizaţi pînă în sec. X— XI, cărora le corespunde şi
pătrunderea primelor cuvinte slave în limba română a sec. VII— IX, explică adoptarea
limbii slave vechi sau paleoslave, în secolul al X-lea, lîn cultul Bisericii de către
românii de dincoace de Caipaţi, din viitoarele state româneşti independente, Ţara
Românească (1330), Moldova (1359) şi de dinco'lo de Carpaţi, în Transilvania, înainte
de pătrunderea ungurilor a i c i 67, iar după întemeierea statelor feudale româneşti, în
cancelaria domnească şi în casele 'boiereşti. Preotul a continuat însă în activitatea
lui pastorală şi învăţătorească, precum şi în relaţiile lui cu credincioşii, să vorbească
limba acestora, adică limba română. O analiză filologică a textului românesc al Rugă
ciunii Domneşti, Tatăl nostru, precum şi al altor rugăciuni foarte uzuale, învederează
acest lucru.
Pînă la întemeierea statelor feudale româneşti independente Biserica Ortodoxă
Română a fost aceea care a contribuit mult la menţinerea conştiinţei romanităţii şi
a unităţii de neam a poporului român prin limba română şi terminologia creştină de
origine latină pentru exprimarea adevărurilor fundamentale ale învăţăturii creştine
ortodoxe.
V.
Organizarea Bisericii Ortodoxe şi vieţii creştine a românilor va urma imediat
organizării statale a acestora. Impreună-creşterea Bisericii cu poporul căruia îi apar
ţine şi aportul românesc al Bisericii noastre vor îmbrăca forme multiple după orga
nizarea lui statală.
1. Pînă în sec. al XlV-'lea am avut începuturi ale organizării vieţii creştine
româneşti : episcopia şi arhiepiscopia de T o m is ; episcopia şi mitropolia V ic i n e i;
episcopia Asprocastron (Cetatea Albă). Organizarea întregii vieţi creştine ortodoxe
nu se putea însă realiza decît între frontierele unui stat organizat.
2. întemeierii Ţării Româneşti ca stat feudal independent faţă de Ungaria (1330)
îi urmează organizarea Bisericii Ortodoxe în Ţara Românească într-o mitropolie cu
sediul la Argeş (1359) unde era şi reşedinţa domnitorului, denumită şi Mitropolia
Ungrovlahiei. Ctitorul acestei organizări este domnitorul Nicolae Alexandru Basarab,
care aduce pe Iachint de la Vicina şi-l instalează la Argeş, cu aprobarea Patriarhiei
Ecumenice de la Constantinopol.
Meritul aprobării de către Patriarhia Ecumenică, în 1401, a organizării Bisericii
din Moldova într-o mitropolie cu sediul la Suceava, unde era atunci şi reşedinţa dom
nitorului, îi revine domnitorului Alexandru cel Bun (1400— 1432). A cesta pune în frun65. Silviu bragom ir, «Documente nouă privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Sibiul in secolii
X V —XVI», în «Anuarul Institutului de istorie naţională» (Cluj) IV, (1926-11927), p. 66.
66. Constantin C. Giurescu — D. C. Giurescu, Istoria românilor, Bucureşti, Ed. I, Editura Albatros,
1971, p. 222.
67. Istoria României, voi. II, Bucureşti, Ed. Academiei, 1962, p. 178 şi urm. ; Ştefan Bîrsănescu,
«Pagine nescrise din istoria culturii româneşti», Bucureşti, Ed. Academiei R. S. România, 1971, p. 32.
68. P. P. Panaitescu, Introducere la istoria culturii româneşti, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1969, p. 260 ;
Ştefan Bîrsănescu, op. cit., p. 33.
69. P. P. Panaitescu, începuturile şi biruinţa scrisului în limba română, Bucureşti, Ed. Academiei
R.S.R., 1965, p. 17 ; Idem, Introducere la istoria culturii româneşti, p. 185.
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tea Bisericii, ca mitropolit, pe omul şi ruda sa, episcopul Iosif Muşat de la Ceta
tea Albă.
*
Dar întemeierea celor două mitropolii, cea a Ungrovlahiei şi cea a Moldovei şi
Sucevei concretiza o organizare bisericească mai veche a vieţii creştine de pe aceste
meleaguri, Ele nu au apărut într-un gol. Căci nu se poate concepe Ţara Românească,
aşa cum se înfăţişa ea în timpul lui Basarab I, întemeietorul ei (1330— 1352), fără o
ierarhie bisericească. «în concepţia şi practica Evului Mediu, cînd cele bisericeşti
sînt amestecate cu cele laice, cînd domnul 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 organizare religioasă, orice ierarhie politică
superioară 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» 70. De
altfel, aşa s-au petrecut lucrurile şi în statele vecine slave sud-dunărene71. Papa
’Grigore al IX^lea s e plîngea lui Bela al IV-lea, principele de coroană al Bulgariei, la
1234, cum am văzut mai sus, despre «oarecare pseudo-episcopi ce ţin ritul grecilor»
printre valahii din episcopatul cumanilor, de la Milcov, administrîndu-le tainele şi
disipreţuind Biserica Romană. Prohodirea marelui Basarab, voievod, la Cîmpulung, din
1352, în Biserica domnească din oraş, transformată mai tîrziu în «Mînăstirea Negru
Vodă» nu putea fi făcută decît d e vlădica ţă r ii72. Nici cnezii şi voievozii români din
s e c o le le anterioare (sec. X— XIII) nu au putut fi lipsiţi de prezenţa unui ierarh pe
lîngă ei cu dreptul de a hirotoni preoţi şi a sfinţi biserici — acele biserici amintite
de Diploma Cavalerilor Ioaniţi (1247) ca «în fiinţă» sau «care se vor fa c e » 73. Domni
torul Alexandru Basarab şi lachint «trebuie să se fi cunoscut şi preţuit reciproc dina- .
inte. lachint trebuie să fi fost preţuit nu numai de domn, dar şi de boieri» 74. în lumina
acestor fapte, actul din 1359, prin care Patriarhia Ecumenică aprobă domnitorului Ţării
Româneşti strămutarea mitropolitului lachint de Vicina la Argeş este un act de recu
noaştere a unei stări existente, iar nu de creare a ei», Mitropolia Ţării R om âneşti75.
Fără să fie autocefale de drept, c e le două mitropolii, Mitropolia Ungrovlahiei
•şi Mitropolia Moldovei şi Sucevei, se vor comporta şi vor săvîrşi acte de autocefalie
în folosul lor şi al poporului căruia aparţin.
3. Organizarea Bisericii în Transilvania a fintîrziat, datorită condiţiilor istorice
ale acestui voievodat. Aceasta nu înseamnă că pînă la apariţia eparhiilor organi.zate de aici n-a existat episcop. Propaganda catolică începînd din secolul al Xl-lea
printre românii de aici', susţinută de regii catolici ai Ungariei, a fost îngreuiată şi
stăvilită de preoţii şi «pseudo episcopii» despre care vorbeşte scrisoarea papei Gri
gore IX şi de aşezările bisericeşti, unele modeste, daT altele, nu puţine la număr, din
piatră, care au dăinuit pînă a s tă z i: biserici, schituri, mînăstiri, aflate nu numai în
locuri retrase, ci şi în centre ca Cenadui (sec. X — XI).
Dintre cele ajunse pînă la noi, sînt unele din sec. al XlII-lea, iar altele din sec.
al XlV-lea, fiind o dovadă evidentă a continuităţii poporului român pe pămmtul
Transilvaniei. Intre acestea se numără o serie de biserici din judeţul H u n ed oara:
Densuş (sec. XIII, poate chiar m-ai veche), pictată de zugravul Ştefan, în 1443 ţ Ştrei
(sec. X III); Ştrei Sîngeorgiu (ctitorită în 1408— 1409 d* jupanul Cîndea Laţcu şi soţia
•sa Nistora ; Sîntămăria Orlea (ajunsă mai tîrziu în miinile calvin ilor); O strovul Mare,
Peşteana, Nucşoara, Hunedoara, Bîrsău, Gurasada, Criscior, ridicată de voievodul
Bălea şi soţia sa V i ş a ; Ribiţa, zidită de jupînii Vladislav şi Miclăuş (1416— 1417).
O biserică ortodoxă cu un rol însemnat în viaţa religioasă, politică şi culturală
aromânilor din Transilvania şi a relaţiilor românilor de o parte şi de alta a Cârpa
cilor, de-a lungul istoriei a fost biserica Sf. Nicolae din Scheii Braşovului. O primă
biserică de lemn s-a ridicat aici în secolul al XlII-lea, iar în 1495 s-a ridicat în locul
ei cu ajutoare materiale acordate de domnitorii Ţării Româneşti o biserică de piatră,
care, cu adăugiri şi schimbări mai târzii şi permanent susţinută material de domnitorii
Ţării Româneşti dăinuieşte pînă astăzi. Din aceeaşi perioadă datează şi Bisericile din
Sintana pe Mureş, Dîrjiu, Mugeni din părţile Mureşului, Rediu lîngă Cluj şi altele.
«

70. Constantin C. Giurescu, întemeierea Mitropoliei Ungrovlahiei, în «Biserica Ortodoxă Română»,
•an. LXXVII (1959), nr. 7 -1 0 , p. 676.
71. Ibidem.
72. Ibidem, p. 677 şi 678.
73. Ibidem, p. 678.
74. Ibidem, p. 680.
75. Ibidem, p. 678.
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O mărturie a continuităţii viguroase româneşti şi creştine ortodoxe In Mara
mureş este mînăstirea Sî. Arhanghel Mihail din Peri, zidită de Sas Vodă, fiul lui
Dragoş Vodă şi închinată de voievozii maramureşeni Baliţa (Ba<lc) şi Drag, fiii lui
Sas, Patriarhiei Ecumenice.
Stavropighia patriarhală din Peri (1391), în Maramureş, este cea dintîi organi
zaţie canonică ortodoxă, oficială In Ungaria Catolică, care va juca un rol însemnat
în viaţa politică, religioasă şi culturală a românilor din nordul Transilvaniei. Ea va
orienta bisericeşte pe românii maramureşeni spre Moldova.
în acelaşi secol al XIV-<lea, a luat fiinţă şi mînăstirea Prislop, lîngă Haţeg, unde
a şezut şi a lucrat cunoscutul călugăr Nicodim de la Tismana, organizatorul mona
hismului românesc, copiind aici, după toată probabilitatea, un Evangheliar slavon
(1405). Mînăstirea Prislop a fost şi ea un început de organizare bisericească şi a avut
un rol important 'în dezvoltarea culturii şi a vieţii bisericeşti a românilor transilvăneni.
Din diferite documente contemporane aflăm despre existenţa altor numeroase
biserici şi mînăstiri ortodoxe în seco lele XIV, XV, azi multe înlocuite cu altele n o i :
Scorei, în Ţara Făgăraşului, Răşinari, lîn gă Sibiu, Rîşnov şi Zărneşti lîngă Braşov,
Almaşul Mare în Munţii Apuseni, Seghişte în Bihor şi altele 76. Fiind zidite, cele mai
multe dintre ele, cu ajutoare materiale acordate de domnitorii Ţării Româneşti, aceste
biserici şi mînăstiri sînt expresia concretă a puternicei unităţi de neam, de limbă şi
credinţă care există între românii de pe ambele versante ale Carpaţilor77.
Dar documentele vremii ne dau şi nume de preoţi români ortodocşi. De pildă, în
anul 1360, este amintit un scaun de judecată al românilor din districtul Haţeg, din
care făceau parte 12 cnezi, dintre care şase ţărani şi cinci preoţi, în frunte cu proto
popul Petru din Ostrov (preoţii : Zampa din Clopotiva, Dale din Densuş, Dragomir
din Tuştea şi Bale din Peşteana). Tot din acest ţinut este amintit, pe la 1411, proto
popul Dobrotă din Rîu-Bărbat. Documentele vremii mai a m in tesc pe la 1384 pe preotul
Miroslav din Giuleşti Maramureş, iar în 1391 pe egumenul Stanciu din Scorei-Făgăraş.
După întemeierea Mitropoliilor Ungrovlahiei şi Moldovei, românii ortodocşi din
Transilvania, împTeună cu conducătorii lor bisericeşti au fost în strînse relaţii cu
aceste mitropolii. Ba mai mult, mitropolitul Ungrovlahiei ca «exarh al Ungariei şi
Plaiurilor», va avea grija spirituală a românilor de dincolo de Carpaţi şi jurisdicţia
bisericească asupra ţinuturilor transilvănene.
Secolul al XV-lea înregistrează în Transilvania un şir de episcopi ortodocşi
«călători» veniţi aici din alte părţi şi stabiliţi în diferite localităţi ale T ran silvan iei:
Ioan de Cafta Crimeii, înainte de 1456 şi aşezat !în oraşul Hunedoara ; şi mitropolitul
Ioanichie din Belgrad , pe la 1479, care cerea scutirea preoţilor ortodocşi din Mara
mureş de orice dări către regele Ungariei; episcopii Marcu şi Daniil de Feleac (1488)
hirotonind preoţi şi zidind şi sfinţind biserici (Feleac).
Tot în acest secol al XV-lea, spre sfîrşit, apar şi episcopii întemeiate canonic,
pe feudele domnitorilor munteni şi moldoveni în Transilvania : Episcopia Vadului, pe
feudele lui Ştefan cel Mare şi Petru Rareş, cu Teşedinţa în Ctitoria lui Ştefan cel
Mare la Vad (sfîrşitul secolului XV), episcopii fiind hirotoniţi de mitropolitul Mol
dovei şi stînd sub jurisdicţia Mitropoliei Moldovei şi Sucevei. Petru Rareş i-a înmulţit
satele şi moşiile. Episcopul Atanasie al Vadului, originar din Moldova şi om de încre
dere al lui Petru Rareş, conducea în 1529 trupele domnitorului împotriva bistriţenilor.
în 1537, mitropolitul Varlaam al Ungrovlahiei, hirotonea ca urmaş al lui Daniel
al Feleacului pe fratele lui Petru.
O altă episcopie este episcopia Gioagiului, înfiinţată de un voievod al Ţării
Româneşti în primul pătrar al secolului al XVI-lea în vechea mănăstire Gioagiul de
Sus, cel dintîi episcop aflat în documente fiind Hristofor (1557), care îşi întindea oblă
duirea peste toată partea d e miazăzi a Transilvaniei şi stătea sub jurisdicţia Ungrovlahiei.
întemeierea Mitropoliei de Alba lulia (sau a Bălgtfadului) a avut loc după pri
mele episcopii organizate canonic, primul mitropolit pare a fi fost Ghenadie, sfinţit la
Tîrgovişte şi numit oficial cu acest titlu. începuturile acesteia au loc în ultimele
decenii ale secolului al X V I4ea, cînd episcopiile menţionate mai sus îşi încetează
existenţa. Mitropolia ortodoxă de Alba lulia dobîndeşte prestigiul şi autoritatea sub
76. Pr. Prof. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Române, p. 66—67.
77. Ibidem, p. 67-68.
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Mihai Viteazul, care înainte de a intra în Transilvania şi de comun acord cu Sigismund
Bathory, i-<a construit acesteia o catedrală măreaţă şi o reşedinţă (1597) pentru arhipăstorul ei Ioan, fost egumen la Prislop.
Mitropolia Bălgradului va coordona acum întreaga viaţă bisericească a Transil
vaniei, ea stînd sub jurisdicţia Mitropoliei Ungrovlahiei din Ţara Românească şi spo
radic, prin anumiţi mitropoliţi hirotoniţi la Suceava, sub jurisdicţia mitropoliei M ol
dovei şi Sucevei.
4.
Biserica Ortodoxă Română, avînd cadrul legal al statului român, al fiecărei
provincii româneşti şi organizîndu-se în mitropolii, ca organizări centrale autonome
şi cu o autocefalie de fapt (Mitropolia Ungrovlahiei şi a Moldovei), a putut să-şi
aducă apoi contribuţia sa mul-t sporită la păstrarea unităţii etnice, spirituale şi morale
a poporului român, la dezvoltarea lui independentă şi suverană şi la înfăptuirea uni
tăţii lui politice.
Pe scaunele de mitropoliţi ai celor trei mitropolii, factorii de răspundere biseri
cească şi naţională au adus figuri de clerici luminaţi şi patrioţi, respingînd pe ierarhii
greci trimişi de Constantinopol. Pentru scaunul de mitropolit al ţării, domnitorii Ţării
Româneşti ca şi cei ai Moldovei, alegeau dintre cei hirotoniţi deja episcopi, cerînd
patriarhului ecumenic de la Constantinopol numai aprobarea investirii lor.
Pentru scaunul de mitropolit al Bălgradului, candidaţii erau bine aleşi de românii
ardeleni sau de mitropolitul şi domnitorul Ţării Româneşti, ca să servească cauza
bisericească, ortodoxă şi naţională. Mitropoliţii Bălgradului s-au dovedit buni condu
cători ai destinelor româneşti în Transilvania, în faţa răspîndirii calvine susţinute de
principii Transilvaniei şi nobilimea maghiară, care era, de fapt, o diversiune în pro
blema naţională. Biserica, cu mitropoliţii şi cu ceilalţi ierarhi, cu preoţii şi credincioşii
ei, va fi prezentă şi activă în cultura, arta şi spiritualitatea poporului.
VI.
Cultura veche românească are un bogat conţinut religios şi este în mare
măsură opera oamenilor Bisericii Ortodoxe Române, ierarhi, clerici şi simpli monahi.
1.
Primele tipărituri bisericeşti au apăru-t în limba slavonă, în chiliile bisericilor
şi mînăstirilor, începînd cu sec. XI— XIII. Şi acestea sînt cărţi de slujbă, manuscrise,
cronografuri, texte populare, texte astrologice şi lucrări religioase originale («pripe
lile» lui Filotei Mohanul de la Cozia, Predicile lui Grigore Ţamblac şi altele), toate
manuscrise s la v o n e 78. Cele dintîi cărţi tipărite pe teritoriul patriei noastre sînt cărţi
bisericeşti tipărite în slavoneşte într-o frumoasă literă chirilică de meşterul tipograf
Macarie, călugăr din Muntenegru, la Tîrgovişte, probabil la Mînăstirea D e a lu l: Liturghier 1508, Octoih 1510, şi Tetraevanghel 1512. Ultima carte imprimată pe pergament
şi împodobită cu desene colorate este o realizare de seaimă a artei noastre tipografice 79.
Manuscrisele şi tipăriturile slavone de cărţi bisericeşti, majoritatea lor fiind scrise
de români şi pentru români şi prin ei şi pentru slavii sud-dunăreni, date de călugărul
Macarie în 1508— 1513, de Dimitrie Liubavici (1545— 1547), de ucenicii acestuia din
urmă şi de, Diaconul Coresi la Tîrgovişte şi mai apoi cele din timpul lui Matei Basarab
(1632— 1654) au circulat în toate ţările române, întreţinînd şi apărînd mereu uni
tatea spirituală a O rtodoxiei româneşti în faţa propagandei Reformei în îndoitul ei
aspect luteran şi calvin. Ele au îndeplinit atunci şi un .rol general românesc 80. Limba
slavonă, la români, a fost şi a rămas pînă la înlocuirea ei completă din biserică, can
celariile domneşti şi din cele ibisericeşti, o limbă de cultură a vremii, cu un caracter
s o c ia l81.
«

fi

78. Vezi pe larg, Istoria literaturii române, voi. I, ed. I, Bucureşti, Ed. Academiei R.P.R., 1964,
p. 240—250, 261—267 ; Al. Piru, Literatura română veche, ed. II, Bucureşti, 1962, p. 15—19 ; Pr. S. Teodor,
Filotei Monahul de la Cozia, imnograj român, în «Mitropolia Olteniei», an. VI (1954), nr. 1—3, p. 20—
35 ; nr. 3—4, p. 117 —190 ; N. N. Smochină şi N. Smochină, Unul dintre cele mai vechi texte slave scrise
de un român (sec. X I —XIII), în «Biserica Ortodoxă Română», 1961, nr. 11 —12, p. 1111 —1141 ; Constantin
C. Giurescu — Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor din cele mai vechi timpuri şi pînă astăzi, ed. I,
Buc. Ed. Albatros, 1971, p. 354—355 sq.
79. N. Dobrescu, Rolul Bisericii in trecutul românesc (extras), Bucureşti 1909, p. 5—6 ; Istoria liteTziurii române, I, p. 250 sq.
80. Istoria literaturii române, I, p. 252 sq.
81.
P. P. Panaitescu, Introducere la Istoria culturii româneşti, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1969,
ţ . 185 ; idem, Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română, Bucureşti, Ed. Academiei R.P.R., 1965,
7- 17-18.
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2. Folosirea limbii române în scrisori (Scri-soarea lui N eacşu din Cîmpulung către
Hans Benkner, judele Braşovului, 1521) în actele particulare şi în predica şi cuvîntul
preotului în biserică şi în «afara bisericii în româneşte a creat premisele favorabile
dezvoltării culturii naţionale, scrierii şi traducerii primelor cărţi în limba română.
A cestea sînt manuscrisele maramureşene, traduceri româneşti din slavonă ipe cărţi de
slujbă, către sfîrşitul sec. al XV-lea şi începutul sec. al XVI-lea (Psaltirea Voroneţeană, Codicele Voroneţean, Psaltirea Scheiană şi Psaltirea Hurmuzachi), cerute de
românii de aici şi stimulate şi de propaganda husită ajunsă în părţile acestea.
3. După primele cărţi tipărite în limba română la Sibiu de către FilLp Moldo
veanul (Catehism 1544) şi Evangheliar slavo-român (1551— 1553), Diaconul Coresi
tipăreşte la Braşov şi în alte părţi ale Transilvaniei un important număr de cărţi
bisericeşti în româneşte: Întrebare Creştinească (Catehism) 1559, Evanghelia 1561,
Apostolul 1563, Tîlcul Evangheliilor şi Molitfelnicul (Cazania I) 1564, Liturghier 1570,
Psaltirea 1570, Psaltirea' slavo-română 1577, Pravila Sf. A po stoli 1570— 1580, Evanghe
lia cu învăţătură (Cazania I) 1581. Prin acestea, Diaconul Coresi răspundea dorinţei
românilor de a avea carte bisericească tipărită în limba lor, ajutaţi fiind şi de impul
sul Reformei. La baza tipăriturilor româneşti bisericeşti ale Diaconului Coresi şi ale
celorlalţi traducători şi tipografi contemporani cu el în Braşov şi în alte centre ale
Transilvaniei în a doua jumătate a sec. al XVI-lea stă o conştiinţă românească şi o
lucrare românească efectuată pe aproape toate m eleagurile ro m â n eşti: traducerile
religioase manuscrise maramureşene ; traducerile religioase făcute în Transilvania de
sud, mai ales în biserica din Scheii B raşovu lu i; traduceri făcute în Ţara Românească
şi Moldova (un Apostol şi o Evanghelie în româneşte 1532) 82. Evangheliarul (Tetraevanghe'liarul) din 1561, a fost tipărit de Diac. Coresi după o traducere românească
anterioară făcută probabil în Ţara Românească, în Moldova sau în sudul Transilvaniei.
Braşovul era un centru interromânesc unde ajungeau în copie sau în original tradu
cerile româneşti de cărţi bisericeşti apănite şi în alte părţi ale spaţiului românesc,
îmbogăţind patrimoniul cultural al puternicei comunităţi româneşti din Schei şi de
unde plecau apoi tipăriturile coresiene In toate ţinuturile româneşti.
Cărţile româneşti ale diaconului Coresi în Scheii Braşovului şi ale uceniciilor
lui, circulînd pe teritoriul românesc de o parte şi de alta a Carpaţilor, au pus bazele
limbii române literare. La aceasta şi-au adus contribuţia toate subdialectele şi graiurile româneşti, în albia graiului românesc din nordul Ţării Româneşti şi sudul şi chiar
centrul Transilvaniei. Opera lui Coresi are un caracter general românesc, izvorînd
dintr-o conştiinţă românească a unităţii de neam, de credinţă creştină ortodoxă, de
creaţie spirituală şi de aspiraţii naţionale ale românilor în tot cuprinsul evului mediu,
dincolo de vremelnica lor împărţire s ta ta lă 83. De aceea, Şerban, fiul lui Coresi a orto
grafiat pentru intîia oară, în prefaţa Paliei de Ia Orăştie (1582) numele etnic români
şi nu rumâni.
4.
Conştiinţa de sine a originii romanice şi a unităţii etnice a poporului român
se impune cu mult mai multă vigoare în cartea bisericească tipărită în secolul al
XVII-lea în cele trei ţări române de către mitropoliţi cărturari ridicaţi din rîndul
maselor româneşti: Varlaam (1632— 1653) şi Dosoftei (1671— 1686) in M oldova; Simeon
Ştefan (1642— 1655) în Transilvania şi Teofil (1637— 1648) şi Ştefan (1648— 1653; 1656—
1668) în Ţara Românească, culminînd cu Biblia de la Bucureşti (1688), Cazania lui
Varlaam cuprinde primele pagini de proză artistică. A vînd o circulaţie foarte mare
în toate ţinuturile româneşti in forma tipărită- la Iaşi, prin copii manuscrise şi in noi
ediţii tipărite, pînă aproape de vremea noastră, «Cartea românească de învăţătură :
duminicile de peste an şi la praznice împărăteşti şi la svănţi mari» (Cazania) a dat
un impuls excepţional dezvoltării ilimbii române literare, punînd în valoare bogăţia
limbii populare, limba traducerilor mai vechi şi îndeosebi priceperea cărturarului
moldovean în arta cuvîntului» M.
In Răspunsul împotriva Catehismului Calvinesc, tipărit probabil la Tîrgovişte în
1645, Mitropolitul Varlaam apără Ortodoxia românească în faţa prozelitismului su s
ţinut de principii calvini ai Transilvaniei. «Cartea românească de învăţătură de la
82.
83.
84.
Minerva,

Istoria literaturii române, I, p. 298.
Cf. Virgil Cîndea, Popor, cultură, aspiraţii seculare, în «Magazin istoric», an. II (1968), nr. 10, p. 2.
Al. Rosetti — B. Cazacu — Liviu Onu, Istoria limbii române literare, Bucureşti, Editura
1971, p. 127.
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Pravilele Împărăteşti şi de la alte giudeţe», cunoscută sub numele de «Pravila lui
Vasile Lupu», tipărită în 1646 de tipografia românească de la Sf. Trei Ierarhi, a spri
jinit consolidarea statului moldovean şi spiritualitatea românească. Prin «Pravila Mică
de la G o v o r a » (1640) şi îndreptarea legii sau Pravila cea Mare (Tîrgovişte 1652), mitropoliţii munteni Teofil şi Ştefan au introdus reguli care sînt de «spăşenie şi de treabă
tuturor oamenilor... acestei oblastii şi micşoare ţări». îndreptarea legii este cel mai
seri os ghid al vieţii spirituale ortodoxe româneşti şi tal comportării morale concepute
de mitropolitul Ştefan.
Simion Ştefan a dat Noul Testament de la Bălgrad (1648) care este prima tra
ducere integrală a acestuia, într-o limbă românească literară unitară. Pentru făurirea
şi dezvoltarea acesteia, mitropolitul Simeon Ştefan foloseşte cuvintele de cea mai
largă Circulaţie : «Bine ştim că cuvintele trebuie să fie ca banii, că banii aceia sînt
buni cari îmblă în toate ţărăle, aşia şi cuvintele acelea sînt bune carele le înţele
geau toţi» 85.
Ceea ce caracterizează limba Noului Testament de la Bălgrad este apropierea ei
de limba populară, limba vorbită. In acest sens subliniem grija deosebită pentru un
vocabular accesibil, pentru o expunere clară, pe înţelesul tuturor cititorilor, grija
pentru o «normă» literară. Abaterile traducătorilor de la această «normă» sînt rela
tive, puţine la num ăr86. Grija pentru un vocabular înţeles de toţi românii şi pentru
o «normă» literară supradialectală explică adnotarea de către traducător a neologis
melor şi a cuvintelor mai puţin înţelese de toţi românii, cu sinonime pe marginea
textului 87.
Mitropolitul Dosoitei al M o l d o v e i (1671— 1686) va duce mai departe opera lui
Varlaam şi Simeon Ştefan, introducînd limba română în cultul Bisericii, prin tradu
cerea şi tipărirea în româneşte a principalelor cărţi de slujbă pentru preoţi (Liturghierul 1679 şi 1683, Molitfelnicul 1681) şi strană (Octoihul 1683, Paremiile 1683, Psaltirea
de'nţăles 1680). Traducerile în româneşte ale cărţilor de slujbă, Dos oft ei le face dintr-o adîncă înţelegere a nevoilor sufleteşti ale poporului său şi aduce pentru aceasta
o justificare identică cu a lui Coresi şi Varlaam : «Grădina încuiată, fîntîna pecet
luită de dînsele de-amîndouă ce folosu-i ?» şi, «că de mă voi ruga în limbă (străină)
duhul meu se roagă, iar mintea mea stă fără roadă. Ce iaste dară ? Mă voi ruga cu
duhulu, mă voi ruga şi cu mintia...» 88.
Cărturar de largă formaţie umanistă, mitropolitul Dosoftei înţelege importanţa
folosirii limbii poporului ca instrument de cultură şi desfăşoară pentru prima dată
în istoria culturii şi a limbii noastre o acţiune organizată de introducere şi genera
lizare a limbii române in locul celei slavone, în cultul Bisericii româneşti. Un loc
aparte în dezvoltarea limbii române literare şi a poeziei lirice culte îl ocupă Psaltirea
în versuri , tipărită la Uniev în 1673. Psalmii versificaţi ai lui Dosoftei au fost citiţi
şi apreciaţi atît de contemporanii săi, cît mai ales de urmaşi. Anumiţi psalmi s-au
transmis din generaţie în generaţie sub formă de cîntece religioase sau colinde, pe
cale orală sau diferite culegeri, manuscrise, redactate pînă în secolul al X lX -lea
in c lu s iv 89.
1
' *
*
Prin toate acestea, dar mai ales prin Psaltirea în versuri şi V iaţa şi petrecerea
svinţilor, în patru volum e (1682— 1686), Dosoftei a dezvoltat lexical şi artistic limba
română literară, punînd bazele poeziei culte în literatura română.
Biblia de la Bucureşti (1688), operă de dimensiuni monumentale pentru acea
vreme, pune în circulaţie o limbă literară, care este sinteza tuturor eforturilor scriito
rilor eclesiastici români, de la diaconul Coresi pînă atunci şi deschide calea pe care
se va dezvolta limba literară prin tipăriturile lui Antim Ivireanul şi Mineeie episco85. Noul Testament, Predoslovie către cititori, f. V v şi f. VI v ; Bibliografie românească veche,
I, p. 170.
86. Acad. Al. Rosetti — B. Cazacu, Istoria limbii române literare, I, Bucureşti, Editura ştiinţifică,
1961, p. 90.
87. Vezi : G. T. Pop, Contribuţii la studierea limbii şi literaturii vechi. Sinonimele Noului Testa
ment de Ia Bălgrad (1648), în «Biserica Ortodoxă Română», an. LXXX (1962), nr. 7—8, p. 746—755.
88. Psaltirea de-nţăles, Iaşi 1680, Predoslovia către Măria Sa Ioan Duca Voievod, f. II r, v ; apud
Bibliografie românească veche, I, p. 226, 227, 228.
89. N. Cartojan, Istoria literaturii române vechi, II, Bucureşti 1942, p. 120 ; Mirela Teodorescu, O
copie ardeleană fragmentară a Psaltirii in versuri a Mitropolitului Dosoftei, în «Limba română», XXX.
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pilor cărturari de la Rîmnic, în secolul al XVIII-lea. Chiar din titlu ni se arată că
«Biblia», adecă dumnezeiască Scriptură... pentru cea de obşte fiinţă s-au dăruit nea
mului rumânesc». Domnitorul Şerban Cantacuzino este lăudat în prefaţă că a dat
«la un norod întreg cuvîntul lui Dumnezeu... ca să ilumineze celor den casă ai Bise
ricii noastre noroade...» 90, «că toţi dintr-o fîntînă cură» 91.
N icolae Iorga o apreciază ca fiind «cea dinţii operă de unitate naţională» 92. Prin
calităţile sale, prin amploarea textului şi prin circulaţia mare p e care a avut-o cartea
pe întreg teritoriul de limbă românească, recunoscută chiar de Samuil Micu în prefaţa
Bibliei de la Blaj (1795), Biblia de la Bucureşti a contribuit la impunerea graiului
muntean ca bază a limbii române literare. Principalele versiuni româneşti ulterioare
ale Bibliei (Blaj, 1795; Buzău 1854— 1856, Şaguna, 1856— 1858, Biblia Sinodală 1914,
Galaction-Radu 1938) au folosit într-o măsură mai mare sau mai mică textul Bibliei
lui Şerban Cantacuzino, subliniind prin aceasta ^caracterul ei general românesc, apor
tul e i la dezvoltarea limbii literare şi la promovarea unităţii naţionale a poporului
român.
,
Cartea românească a lui Antim Ivireanul (episcop de Rîmnic 1705— 1708 şi mitro
polit al Ungrovlahiei 1708— 1716) atît cea bisericească cît şi cea literară, care obişnuit
se hărăzeşte în dar — «să se dea la pravoslavnici în dar» — era menită, după cum
spun titlurile şi prefeţele acesteia, uneori «rodului nostru românesc atîta de scăzut
şi lipsit de multe şi ales de învăţătură», alteori «spre folosul de obşte al neamului
românesc» ; iar altădată «neamului nostru rumânesc şi moldovenesc» şi' chiar «la un
norod întreg, celor de-n casă ai Besearicii noroade : rumânilor, moldovenilor şi ungrovlahilor», adică românilor din Transilvania. Cu această menire, cărţile româneşti —
liturgice în primul rînd — ale mitropolitului Antim, au trecut peste munţi în Tran
silvania şi peste Milcov în Moldova, unele păstrîndu-ise pînă astăzi în aceste părţi.
Distanţîndu-se mult de Biblia de la Bucureşti, limba mitropolitului Antim Ivi
reanul are la bază exprimarea vie a poporului şi se impune prin claritate, expunere
curgătoare şi naturaleţe. Folosirea cu măiestrie a procedeelor artistice dă limbii supleţe
şi expresivitate. Cărţile lui Antim Ivireanul, preţios monument de limbă românească,
circulînd în toate provinciile româneşti, au promovat şi întărit, într-o măsură consi
derabilă, apropierea sufletească a tuturor românilor de o parte şi de alta a Carpaţilor, au Întărit Ortodoxia românească în faţa prozelitismului calvin şi romano-catolic
printre românii transilvăneni, dezbinaţi de Uniaţie (1698— 1701) şi au contribuit la
dezvoltarea limbii române literare unitare, expresie a conştiinţei romanităţii şi unităţii
etnice a tuturor românilor.
Ca şi Dosoftei al Moldovei, Antim Ivireanul a introdus limba română în cultul
Bisericii din Ţara Românească, tipărind într-o frumoasă limbă românească principalele
cărţi de slujbă pentru preot (Liturghieruil 1713, Molitfelnicul 1705— 1706) şi strană
(Octoih 1712, Ceaslov 1715, Catavasier 1715), Psaltirea 1694, Evanghelia 1697 care,
reeditate mereu, au fost folosite în Biserică pînă aproape de vremea noastră.
5.
Cu M/ne/e/e de la Rimnic (sec. XVIII) se realizează o nouă sinteză a limbii
literare unitare cu un vădit caracter popular, distingîndu-se prin naturaleţe, varietate
şi plasticitate. La baza Lucrării româneşti a episcopilor de Rîmnic este o conştiinţă
de sine a poporului român pe o nouă treaptă de afirmare a ei, spre conştiinţa naţio
nală, care avea să fie conturată în toate amănuntele ei şi promovată de generaţia
de la 1848. Din Lucrarea literară a episcopilor de Rîmnic va beneficia şi Blajul într-o
măsură în Biblia sa (1795). Căci cărţile rîmnicene au circulat în voie în ţinuturile de
peste munţi în Transilvania, de la om la oim, prin cărturarii tîrgurilor (preoţii n.n.)
cu rapiditate şi fără a se ţine seama de distante sau de hotare, de deosebirile dintre
uniţi şi ortodocşi, de poruncile venite de la Viena care interziceau cărţile de peste
90. Biblia, 1688, Epistola dedicatoria, semnată de Patriarhul Dositei al Ierusalimului, f. IV v ;
Bibliografia românească veche, I, p. 289.
91. Ibidem, f. IV v-V r.
92. Nicolae Iorga, Istoria literaturii româneşti, Introducere sintetică, Bucureşti, 1929, p. 68—69.
93. Istoria literaturii române, I, p. 457—458 ; Mario Ruffini, L ’opera della Chies Orthodoxae Roinana nella creazione della lin g u a ' letteraria naziona le; apud Paraschiv V. Ion, în «Glasul Bisericii»,
1967, nr. 1 - 2 , p. 172.
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munţi» Mf generalizînd limba română în întregul cult al Bisericii noastre din toate
ţinuturile româneşti, Ţara Românească, Moldova şi Transilvania.
Cronicarii moldoveni şi munteni vor fundamenta în cronicile lor ceea ce ştiau
de acasă şi din cartea bisericească, subliniind originea romanică şi unitatea etnică
a poporului român, de o parte şi de alta a Carpaţilor, statornic aici după 271.
Biserica Ortodoxă Română şi-a avut partea ei considerabilă de contribuţie la
formarea, dezvoltarea lexicală şi artistică şi la normarea limbii române literare vechi.
6. între 1780— 1830, mişcarea culturală în cele trei ţări române devine şi mai
vie şi mai cuprinzătoare, desfăşurîndu-se sub semnul înnoitor al ideilor luministe,
care pătrund în cultura românească prin filiere şi pe căi variate.
Una din trăsăturile dominante ale acestei mişcări ideologice şi culturale în ţările
române, în această epocă, «o constituie trezirea şi formarea conştiinţei naţionale,
strădania pentru sporirea unităţii culturale naţionale» 95.
Biserica este prezentă în 3înuî acestei mişcări prin mitropolitul Iacob Stamate
(1792— 1803), prin ucenicii stareţului Paisie V elicicovschi (1794) de la Neamţ, Veniamin
Costachi, mitropolitul M oldovei (1803— 1808; 1812— 1821; 1823— 1842, + 1846) şi Gri
gore IV Miculescu Dascălul, mitropolit al Ţării Româneşti (1823— 1834) ; prin arhi
mandritul Gherontie de la Neamţ, prin episcopul Iosif al Argeşului (1793— 1819) şi
călugărul cărturar iluminist Grigore R îm niceanul 96, ajuns şi el episcop de Argeş,
amîndoi discipoli ai episcopului Chesarie al Rîmnicuilui şi prin corifeii Şcolii Ardelene
şi alţi fruntaşi ardeleni. Marele număr de tipărituri, traduceri de cărţi de instrucţii,
de spiritualitate şi compoziţii originale, toate într-o frumoasă limbă română literară
evoluată, date de aceştia, au ridicat limba şi cultura română pe o treaptă superioară,
aceea a epocii premoderne, deschizîndu-o epocii moderne, în care generaţia scriitorilor
şi revoluţionarilor de la 1848 va lua conducerea întregii vieţi politice, sociale, cul
turale şi artistice a poporului.
Conştienţi că aparţin aceleeaşi Biserici româneşti şi aceluiaşi popor român de
o parte şi alta a Carpaţilor, ierarhii şi cărturarii îşi intensifică, în mod organizat,
în prima jumătate a secolului al XlX -lea eforturile pentru realizarea unificării cu l
turale, bisericeşti şi naţionale în genere a celor trei ţări române. Astfel episcopul
Iosif al Argeşului, ucenic al lui Chesarie de la Rîmnic, în înţelegere cu Samuil Micu
Clein tipăreşte în 1807 Mineiele, îndreptate după c e le ale episcopului Chesarie al
Rîmnicului. Textul acestora, «îndreptat în toate privinţele de Iosif, care l-a apropiat
d e originalele greceşti, este revăzut din punct de vedere al limbii române şi de Ioan
Moflnar Piaiariu97.
Preocupările culturale în general, istorice, muzicale şi literare în special, au fost
onorate şi după această dată, pînă astăzi, de clerul şi teologii B.O.R. : episcopul
M elchisedec Ştefănescu al Romanului (t 1892) membru al Academiei Române, epis
copul Ghenadie al Rîmnicului ( f i 897), arhiereul Narcis Creţulescu, mitropolitul Atanasie Mironescu, Pr. Dimitrie Dan, Profesor Eusebiu Popovici, Timotei Cipariu, Ioan
Micu Moldovan, Ilarion Puşcariu, Andrei Ghidin, Moise Popovici. între cele două
războaie m o n d ia le ; preoţii istorici Constantin Bobulescu din Iaşi, Dumitru Furtună
din Bucureşti, Gheorghe Ciuhandru din Arad, membru al Academiei R o m â n e; scrii
torii N icolae Colan, Gala Galaction şi Ioan Agîrbiceanu (membri ai Academiei), p o e
tul A lexe Mateevici, orientalistul Prof. Vasile Radu, bizantinologul I. D. PetrescuVisarion, arheologul Constantin M ă ta s ă ; fo lclo riştii: Ion Bîrlea din
Maramureş,
Simion Florea Marian din Suceava, Teodor Bălăsel din V îlcea şi G. Dumitrescu din
Bistriţa Mehedinţii.
7. După şcolile mînăstireşti
de la Cenad sec. X), Tismana şi Cozia, Eud şi Vad,
Neamţ şi Bistriţa98; Academia
domnească de la Suceava a lui Alexandru cei Bun
(1400— 1432), început al învăţămîntului nostru superior". Şcoala superioară de la
94. Barbu Teodorescu, Circulaţia
vechii cărţi bisericeşti — contribuţie la un catalog cumulativ, în
■«Biserica Ortodoxă Română», an LXXIX (1961), nr. 1—2, p. 138.
95. N. Tomescu, op. cit., p. 108.
96. Alexandru Duţu, Coordonate ale culturii româneşti in sec. XVIII, Bucureşti, Editura pentru
Jiteratură, 1968, p. 155-159, 161-164, 167.
97. Nicolae Iorga, Istoria Bisericii Româneşti, voi. II, 1929, p. 217.
98. Pe larg, Ştefan Bârsănescu, Pagini nescrise din istoria culturii româneşti, Bucureşti, Editura
Academiei JR.S.R., 1971, p. 128—134 sq.
99. Ibidem, p. 146—J56.
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Tîrgovişte a lui Matei Basarab cu limbă de predare slavonă şi latină ; Academia dom
nească a lui Vasile Lupu de la Sf. Trei Ierarhi, de care se ocupă în mod special mi
tropolitul Varlaam, avînd ca limbă de predare latina şi Şcoala superioară de la Sf.
Savia (1694); Academia de la Sf. Sava din Bucureşti (1694); Şcolile de la mînăstirea
Colţea din Bucureşti (1703)* şi Sf. Gheorghe Vechi şi de la Biserica Domniţa Bălaşă
B ucureşti; Şcoala de la mînăstirea Putna din timpul mitropoliţilor Iacob Putneanuî
şi Iacob Stamate (a doua jumătate a secolului XVIII) şi şcolile Blajului (Şcoala nor
mală, .Şcoala latinească şi Şcoala de p reo ţie); şcolile româneşti elementare din Tran
silvania conduse de Biserică şi înfloritoare sub mitropolitul Andrei Şaguna, şcoala
ca factor de cultură na4ională devine în prima jumătate a secolului XIX o instituţie
de stat în Ţara Românească şi Moldova. Pe aceasta mitropoliţii Veniamin Costache
în Moldova şi Grigore Miculescu în Ţara Românească o vor sprijini chiar de la înceturile ei (fiind alături de Gheorghe Asachi şi de Gheorghe Lazăr şi Eliade Rădu
lescu), pentru a fi un important factor în promovarea conştiinţei naţionale a români
lor din cele trei ţări române şi în promovarea culturii româneşti premoderne şi
moderne.
VII. Dar un rol tot aşa de mare sau chiar şi mai mare, din alte puncte de
vedere, în păstrarea fiinţei popoarelor ortodoxe din sud-estul Euproei, prin susţi
nerea lor în Ortodoxie şi prin aceasta într-o unitate spirituală creştină l-au avut
ţările române şi bisericile lor după căderea Imperiului bizantin (în 1453), rolul lui
de ocrotitor al Ortodoxiei diferitelor popoare de pe fostul lui teritoriu din urmă, de
venind «un Bysanc?e apres Bysance», după expresia lui N icolae Iorga. împrejurările
le-au rezervat acest rol datorită faptului că ele au fost singurele ţări care şi-au
putut păstra în această parte a Europei caracterul de state cu o oarecare indepen
denţă. în ţările române s-au putut refugia continuu numeroşi reprezentanţi ai culturii
bisericeşti naţionale a diferitelor popoare din Balcani şi au putut să-şi dezvolte îra
ţinuturile româneşti activitatea cărturărească în limba lor naţională cu repercursiuni
salvatoare pentru menţinerea conştiinţei naţionale în popoarele lor căzute sub stăpî
nirea otomană pentru mai multe secole. Cultura greacă şi slavonă constînd din ma
nuscrise, de traduceri din greacă în slavonă, de tipărituri şi de creaţii originale, au
continuat în ţările române nu numai nestingherite, ci şi puternic sprijinite de v o ie 
vozii şi mitropoliţii celor două ţări române, Ţara Românească şi Moldova, împreună
cu dezvoltarea unei literaturi de traduceri româneşti de manuscrise şi tipărituri 10°.
«Studiul celor peste 2.000 de manuscrise slavone păstrate pe teritoriul românesc arată
pe de o parte că aproape tot ce s-a tradus din literatura bizantină în slavonă la sud
de Dunăre se regăseşte în manuscrisele copiate sau utilizate de ro m â n i; pe de altă
parte, că în ţările române s-au păstrat unele din cele mai vechi decît în locul lor d e
origine şi că pînă astăzi se face apel la copiile româneşti pentru a publica atari
opere» 101. Patrimoniul cultural şi spiritual bizantino-sţav a fost îmbogăţit de români
cu creaţii originale, manuscrise şi tipărituri. Tipăriturile slavone din timpul lui Matei
Basarab circulau în toate ţările ortodoxe. Primele cărţi de slujbă tipărite în slavonă
şi chiar în greacă, popoarele ortodoxe sud-dunărene le-au primit de la români, iar
frumoasele litere chirilice din manuscrisele slavono-române din mînăstirile lui Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare au servit drept modele pentru matriţele tiparului
la ruşii pravoslavnici.
Numeroşi patriarhi greci din Constantinopol, Alexandria şi Ierusalim veneau în
ţările noastre după 'ajutoare. Unii dintre ei stăteau ani în şir la noi, sfîrşindu-şi viaţa
pe pămînt românesc. Amintim între ei pe patriarhul Ecumenic Teolipt I, Ioasaf II,
Ieremia II (sec. XVI), Ciril Lucaris, Partenie I şi Partenie II, Dionisie IV (sec. XVII)
pe patriarhii Alexandriei M eletie Pigas, Mitrofan Critopulos şi Gherasim Palladas
(sec. XVII), Samuil Capasulis şi Matei Psaltul (sec. XVIII), pe patriarhii Ierusalimului
Teofan, Paisie, Nectarie (sec. XVII), Hrisant Nottaras, Efrem şi Avramie (sec. XVIII)
şi alţii. La aceştia se adaugă numeroşi episcopi şi mitropoliţi greci veniţi la noi după
ajutoare. în cîteva rînduri domnii români au plătit toate datoriile patriarhilor de
Constantinopol şi Ierusalim, au salvat multe biserici şi mînăstiri pe cale de a fi
incluse de autorităţile turceşti.
100. Pr. Prof. Dr. Stăniloae D-tru, Universitatea şi etnicitatea Bisericii, in concepţia ortodoxă, texfe
dactilografiat 1976, p. 3—4.
101. Constantin C. Giurescu — Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 354.
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Patriarhul Dositei al Ierusalimului, călător şi oaspete vreme îndelungată în Ţara
Românească, tipăreşte către sfîrşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al
XVIII-lea o mulţime de scrieri greceşti cu conţinut dogmatic în ţările române, iar
voievodul Constantin Brîncoveanu (1688— 1714) tipăreşte cu concursul şi osteneala
mitropolitului Antim Ivireanul cînd era director al tipografiei domneşti din Bucureşti
şi egumen la Snagov, unde a înfiinţat o tipografie şi apoi mitropolit al Ungrovlahiei,
cărţi pentru toate popoarele din Orient, pînă şi în limba iviră şi arabă şi le trimite
la ele acasă 107, împreună şi cu teascuri tipografice. El înfiinţează şi o tipografie
arabă pe teritoriul românesc la Snagov. Aceasta avea ca scop să tipărească cărţi de
slujbă pentru ortodocşii arabi, care, din lipsă de cărţi în limba lor, cei mai mulţî
rămîneau fără să slujească rînduiala de toate zilele». Fostul patriarh al Antiohiei,
Afcanasie, venind la Bucureşti, a văzut o ţară «cu atîtea sfinte şi cu adevărate
zidiri bisericeşti şi mai ales cu frontispicii şi seminarii pentru diferite studii
eline... şi slavoneşti şi pămîntene şi pe deasupra şi cu tipografii pentru toate limbile
acestora» m .
2.
Biserica Ortodoxă Română din Ţara Românească şi Moldova şi domnitorii aces
tor ţări, începînd din secolul al X lV -lea pînă în a doua jumătate a secolului al XIXlea au arătat cel mai mare interes şi au acordat cel mai mare sprijin material locu
rilor sfinte din O r ie n t: Palestina şi Sfîntul Munte Athos.
Diverşi patriarhi ai Ierusalimului, călătorind spre Rusia şi de aici trecînd în
ţările române şi alţii venind direct în ţările române pentru a cere ajutor material şî
sprijin politic din partea acestora, au fost încărcaţi cu daruri bogate prin care s-a în
tărit puterea de rezistenţă a Patriarhiei din Ierusalim. Pentru a se. asigura acestei
patriarhii şi tuturor lăcaşurilor de închinare din Sinai şi Ierusalim un sprijin m ate
rial sigur pentru susţinerea lor, s-a început din veacul al XVI-lea «închinarea unor
mînăstiri din ţară locurilor sfinte din Ierusalim şi din restul Orientului. Numărul
mînăstirilor închinate al căror venit servea exclusiv pentru întreţinerea locurilor
sfinte din Orient a crescut cu fiecare veac mai mult, $şa încît numai Patriarhiei din
Ierusalim ajunseseră să-i fie închinate peste 30 de mînăstiri. Nu numai ierarhii ţărilor
române, ci şi unii dintre domnitori au păstrat legături directe cu «Frăţia Sfîntului
Mormînt» şi dintre toţi, Constantin Brîncoveanu a purtat cel mai mult grijă acestei
patriarhii.
Epitropia «Sf. Mormînt», înfiinţată de Patriarhia Ierusalimului după revoluţia luî
Tudor Vladimirescu (1821) ca parte dintr-o administraţie centrală a tuturor mînăstiri
lor închinate din ţările române, stîm ind mari nemulţumiri, a fost desfiinţată la 23*
ianuarie 1845 de Bibescu Vodă în Muntenia şi după Revoluţia de la 1848 în M ol
dova 1W.
Neputîndu-se reglementa pe bază de înţelegere între părinţi situaţia mînăstirilor
închinate şi menţinerea lor constituind o piedică serioasă în calea dezvoltării pe
careo
luase viaţa poporului român după revoluţia de la 1848, domnitorul Alexandru IoanCuza (1859— 1866) a procedat la secularizarea averilor tuturor mînăstirilor închinate,
în 1864.
Primii călugări români la Athos sînt din secolul al XlV-lea, căci chiar din
acest veac au început daniile domneşti pentru mînăstirile atonite, iar Vlaicu Vodă
(1364— 1377) a înzestrat cu o biserică mînăstirea Cutlumuş. Din a doua jumătate a
veacului al XlV-lea 1360) se pomenesc şi nominal monahi români la mînăstirea Cutlu
muş, al cărei protos Hariton devine în 1372 mitropolit al Ungrovlahiei. Din vremea
păstoririi acestuia şi prin activitatea desfăşurată de organizatorul sau întemeietorul
oficial al mînăstirilor româneşti (Vodiţa, Tismana şi Prislop) Nicodim (1370— 1406^
care ven ise şi el de la Athos, legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Sfîntul Munte
s-au intensificat şi numeroşi călugări români s-au îndreptat către Athos, unde îşi aveau
centrul principal la m-real Cutlumuş. A ceastă mînăstire a fost sprijinită de aproape,
toţi voievozii români din veacurile XV şi XVI şi pînă la 1600 ca mînăstire româ
nească dîndu-se în documente şi numele de «Marea lavră a Ţării Româneşti». Timp
302. Al. Rosetti, D. Căzacu, Liviu Onu, op. cit., p. 18.
103. D-tru Stăniloae, Viaţa şi Activitatea Patriarhului Dositei al Ierusalimului şi legăturile lui c u
Ţările Româneşti, Cernăuţi, 1929, p. 57.
104. Pr. Prof. Liviu Stan, Locurile sfinte din Orient, în «Ortodoxia», an. IV (1952), nr. 1, p. 36—37.
105. Ibidem, p. 37.
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d e aproape 300 de ani, Cutlumuşul a fost de fapt mînăstire românească. Cu sprijin
românesc, dat de domnitorii români (N eagoe Basarab, Matei Basarab, Constantin Brîncoveanu, Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanul şi alţi mulţi, s-au
zidit din temelie ori s-au refăcut şi zugrăvit numeroase biserici, paraclise şi trapeze ;
s-au ridicat ziduri laterale de apărare, turnuri de vegh e şi f în t în i; s-au dat numeroase
danii în bani, manuscrise şi cărţi de slujbă, odăjdii, icoane ferecate în aur şi argint,
epitafe, dvere şi altele. In ţările române, mînăstirile atonite au primit moşii, pă
duri, vii, bălţi cu peşte, prăvălii etc. Schitul Prodromul este prima mare aşezare
românească astăzi la Athos, iar a doua este Schitul L a cu l106.
Schitul Prodromul şi-a luat numele de Prodrom (înaintemergătorul), fiindcă avea
ca hram pe Sf. Ioan Botezătorul. Dar nici pînă astăzi, cum era şi firesc, acest schit
nu se găseşte sub jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Române şi nici nu se bucură de
•drepturi pentru călugării români, nefiind reprezentat în Chinotită, ca şi schitul Lacul,
a doua aşezare mare românească aici i07.
Dreptul de a avea şi călugării români din Athos o mînăstire a lor şi dreptul
Bisericii noastre de a-şi trimite şi ea călugări la Athos sînt reclamate de tot ceea
<ce au făcut voievozii şi ierarhii români pentru aşezămintele la Athos din a doua
jumătate a secolului al X lV -lea pînă aproape de vremea noastră 108.
Dar voievozii români şi ierarhii Bisericii noastre Ortodoxe Române au ajutat
cu danii bogate nu numai Patriarhia de Ierusalim şi Locurile sfinte din Orient, ci şi
^celelalte Patriarhate din Alexandria şi Antiohia şi chiar Patriarhia Ecumenică.
Biserica Ortodoxă Română a fost un braţ puternic al întregii Ortodoxii ecum e
nice, prin cartea teologică şi de slujbă tipărită în ţările române şi trimisă tuturor,
prin sinodul panortodox de la Iaşi (1642), prin bogate ajutoare materiale şi prin adă
postul oferit marilor personalităţi bisericeşti ortodoxe venite în ţările române.
VIII.
Arta românească f e u d a l ă : arhitectura, pictura, broderiile, miniaturistica,
sculptvra, caligrafia şi miniaturistica vechilor manuscrise slavone şi româneşti, este
o prelungire şi o îmbogăţire a Bizanţului în ţările române şi mai apoi o interferenţă
creatoare a Bizanţ-Apus. Pentru secolele XIII— XVI se impune în arhitectură stilul
;bisericilor lui Ştefan cel Mare. Perioada clasică a arhitecturii religioase moldoveneşti
se încheie cu Gal<ata lui Petru Şchiopul (1583) şi cu mînăstirea Suceviţa, fondaţia
puternicei familii a Movileştilor. în Ţara Românească, pentru aceelaşi perioadă, un
stil conturat prezintă biserica Sf. N icolae Domnesc de la Curtea de Argeş (în curs
de zidire la 1352), ctitoriile lui Mircea cel Bătrîn şi Biserica lui N eagoe [1513— 1517).
Pictura constituie un mare sector de manifestare a artei moldoveneşti în răstimpul
•amintit cu scene şi personaje din viaţa poporului, a Moldovei, în lupta pentru liber• .tate naţională.
'
Contemplînd frescele vestitelor mînăstiri moldoveneşti (Voroneţ, Moldoviţa,
Suceviţa, Arbore şi Humor), giuvaere ale geniului creator al poporului român, pro'fesorul W ilhelm N y sse n subliniază: «S-ar putea socoti că chipurile acestea sînt luate*
dintr-un vechi manuscris. Dar acesta este o părere înşelătoare, căci ele aparţin de
j~at.ru secole, împreună cu altele expuse vîntului şi vremii peisajului aproape ferme
c a t al Moldovei Româneşti la nord-estul Carpaţilor. Mînăstirile Moldovei pictate în
exterior de jur-mprejur sînt aşezate ca nişte uriaşe ouă închistrite de Paşti într-un
peisaj muntos saturat de verdeaţă. Pentru vizitatorul occidental, prima impresie ce
i-o face acest peisaj este o încîntare buimăcitoare. Verdele poienilor apare mai verde
^ a oriunde în altă parte, orăcăitul broaştelor mai adînc, zborul albinelor mai greu. Ţi
se pare că adest peisaj este atît de dens şi atît de plin de mireasmă ca în
v isele .copilăriei. Ţi se pare fără cea mai mică îndoială a gîndirii că aici eşti acasă,
pur şi simplu acasă, în peisajul orginal al viselor de la sînul mamei. Este o ţară
care aparţine Răsăritului şi Apusului. Vorbeşte cu mîndrie o limbă latină dar trăieşte
in liturghia bizantină. E deschisă culturii occidentale, dar o imprimă de mult ele>mentele răsăritene... Pictează de secole icoane cu culorile v esele ale Occidentului
dar în forme strict bizantine. N esecatele datini populare ale sărbătorilor lor arată
106. Pr. Prof. 'Liviu Stan, op. cit., p. 68.
107. Ibidem, p. 69—70 sq.
108. Privind Athosul, mai vezi, Pr. Prof. I. G. Coman şi Pr. Olimp M. Căciulă, Sărbătorirea mile
n i u l u i Sfîntului Munte şi participarea Bisericii Ortodoxe Române la festivităţile comemorative, în «Biserica
•cOrtodoxă Română», an. LXXXI (1963), nr. 7—8, p. 598—649.
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câ tainele credinţei au fost ţinute de veacuri fără îngustări dar au fost transfigurate
de puterile vieţii pămînteşti, în curţile singuratice din Carpaţi... în acest peisaj
•stau ocrotite de împrejurimile lor bisericile unor mînăstiri acoperite în exterior cu
totul de icoanele credinţei. Ele au luat fiinţă în timpul voievodului moldovean Ştefan
cel Mare, cînd ţa^ra trebuie să se apere împotriva turcilor, singura ţară din Balcani,
care niciodată n-a ajuns sub stăpînirea otomană. De ce au fost pictate mînăstirile
acestea în exterior ? Nimenea nu cunoaşte motivul. Această tradiţie a rămas proprie
exclusiv Moldovei. Nu mai poate fi scoasă de cugetare din acest peisaj. S-a spus :
aşa a trebuit să fie ! Unii spun : «Peretele este ca o peliţă, este ca o membrană. Cîntarea liturgică bogată în vocale asemănătoare sunetelor naturii s-a condensat
în
-afară în culori aprins# şi în culori ale mîntuirii. A ceastă explicare de basm este în
acest peisaj cea mai probabilă» X09.
în Ţara Românească se impun ctitoriile bisericeşti ale lui Constantin Brîncoveanu şi ale întregii epoci brîncoveneşti care constituie un stil românesc bine definit
în arhitectură, pictură, sculptură, broderie şi miniaturistică. Dogma şi spiritualitatea
• ortodoxă sînt împletite armonios cu elem entele de viaţă românească,, de continuita
te şi luptă pentru existenţa liberă şi independentă a poporului în vatra lui de formare
şi devenire istorică.
Arta românească bisericească este un răspuns dat Bizanţului şi atestă geniul
creator al poporului român şi spiritualitatea lui ortodoxă specifică. In mînăstirile
noastre s-au dezvoltat şi alte ramuri ale artei : sculptura în lemn şi piatră, argintăria,
miniatura, iar în mînăstirile de maici broderia. Marea majoritate a obiectelor de
artă, expuse azi în marile muzee alle ţării (itîimjple, sfcrăni, scaune arhiereşti şi cruci,
manuscrise cu miniaturi, epitafe, dvere, procoveţe, odăjdii etc.), sînt lucrate de că lu 
gări şi călugăriţe, uneori de preoţi şi mireni. Marii miniaturişti din trecut s-au ridi•cat tot din rîndul clerului de mir şi monahal Gavriil fiul lui Uric, Ieromonahul Nicodim, diaconul Teodor Mărişescu, toţi la Neamţ în sec. XV, mitropolitul Anastasie
Crimca al Moldovei, ultimul mare miniaturist, Antim Ivireanul, autorul unei lucrări
artistice originale : Chipurile Vechiului şi Noului Testament, cu 503 portrete în me
dalion, trei schiţe şi opt desene, cu personaje şi scene biblice şi altele. De notat că
arta miniaturală românească a influenţat şi preocupările artistice de acest gen din
unele Biserici slave înconjurătoare.
IX.
1. Biserica Ortodoxă s-a identificat de la început cu aspiraţiile de viaţă
ale poporului român, devenind Ortodoxie românească sau «Lege românească», care
l-a ajutat să rămînă popor român, să-şi păstreze unitatea ca popor deosebit şi să
lupte pentru dobîndirea unităţii sale politice, într-un stat propriu şi independent, pen
tru ca apoi să poată porni cu toate forţele lui la împlinirea unor aspiraţii tot mai
înalte no.
Biserica Ortodoxă Română a fost alături de poporul român în răscoale şi revo
luţii pentru libertate, dreptate: Răscoala de la Bobîlna (1437); Războiul ţărănesc
condus de Gheorghe Doja (1514); Răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan (1784);
Revoluţia lui Tudor Vladimirescu (1821); Revoluţia de la 1848 şi marea Răscoală a
ţăranilor din 1907. Dar ea a fost prezentă cu sprijinul şi lucrarea ei prin ierarhi şi
preoţi la toate marile evenim ente politice din istoria poporului legate de lupta în
tregului popor pentru libertate naţională şi unitate politică.
în Transilvania, care a suportat multe secole de-a rîndul oprimarea unor stăpîniri străine, poporul român a avut alături de alţi îndrumători şi îndrumători cu milă
şi înţelegere faţă de el, de preoţii legii sale româneşti, iobagi şi ei înfrăţiţi cu
poporul, dar citindu-i sau spunîndu-i din Cărţile sfinte cuvinte de nădejde, de îm
bărbătare, care se rezumau în «sus să avem inimile». Lipsit de unitate de stat, care
să susţină unitatea sa de popor român, unitatea între state a fost ajutată de uni
tatea dintre preoţi care îndemnau satele româneşti sau părţile româneşti ale satelor
mixte să rămînă statornici în aceeaşi lege strămoşească. De aceea, N icolae Iorga a
109. Wilhelm Nyssen, Lichter das Heils ingitten der Erde. Anagenţresken der Moldaukloster in
Rumanian (Lumini ale mîntuirii în mijlocul pămîntului. Fresce exterioare ale mîn,ăstirilor din Moldova)
2 pud Wihlelm Nyssen, începuturile picturii bizantine, traducere şi studiu introductiv, de Pr. Prof. D.
Siăniloae, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1975, p. 6—7.
110. Ortodoxia românească, sprijinitoare a năzuinţelor poporului român, în «Ortodoxia», an. XX
U?68), nr. 4, p. 514-515.
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putut caracteriza poporul român din Transilvania ca un popor din sate şi preoţi. EP
a fost un popor care şi-a menţinut coeziunea şi s-a păstrat ca atare prin «legea
românească» ln .
Unitatea dintre preoţi, prin legea pe care o ţineau ei în satele păstorite de e if
se menţinea prin protopopi care erau asemenea vechilor cneji, păstrînd cîte o v a le
sau cîte o «ţară» de sate. Protopopii se adunau în «sinoade» sau «soboare» anuale, la
care participau şi cîte 2— 3 preoţi din fiecare protopopiat şi cîţiva ţărani sau m eşte
şugari, alcătuind în asemenea cazuri «marele sobor» care era un adevărat parlament
democratic al iobagilor români» 112. A ceste sinoade s-au adunat la Alba lulia înaintede 1700 sau în saţele din jurul Albei lulia. Ele au continuat o vreme şi după ce
unii protopopi au acceptat unirea cu Roma (1698— 1701), pînă cînd centralismul cato
lic le-a desfiinţat ca incomode şi periculoase pentru cauza uniaţiei săvîrşite.
Adunările din Munţii Apuseni din 1760 au servit ca exemplu şi stimulent pentru
adunările din timpul răscoalei lui Horia, Cloşca şi Crişan, la care preoţii au parti
cipat în număr mare, iar drepturile politice, sociale şi naţionale au fost cerute în'
numele aceleeaşi conştiinţe a majorităţii numerice a românilor transilvăneni şi a ori
ginii daco-romanice a poporului român şi a continuităţii lui neîntrerupte a ic i» 113.
Integrarea Bisericii Ortodoxe Române în istoria şi viaţa poporului poate fi
urmărită în mod concret pe epoci şi evenimente.
2.
Mitropolitul ţării, Eftimie, ierarhii (Teofil al Rîmnicului şi Luca al Buzăului),,
preoţii şi călugării sînt alături de Mihai Viteazul (1592— 1601) în luptele lui pentru
neatîrnare faţă de Imperiul Otomon şi pentru înfăptuirea unirii tuturor românilor
sub un singur sceptru (mai-august 1600). în 1595, Mihai Viteazul «a trimis o
d ele
gaţie de boieri în frunte cu mitropolitul ţării, Eftimie, şi cu episcopii Teofil al
Rîm
nicului şi Luca al Buzăului, ca să încheie la 20 mai, la Bălgrad, tratatul de alianţă,
în condiţii momentan de supunere faţă de Sigismund Bathory. Se prevedea însă,,
între clauzele favorabile domnului român — poate singura — ca Biserica Ortodoxă>
din Ardeal să stea sub oblăduirea mitropolitului Ungrovlahiei d.e la Tîrgovişte, urmînd
ca preoţii să-şi păstreze «vechile obiceiuri şi libertăţi. Astfel, toate Bisericile româ
neşti (omnes ecclesiae valachicae) din Ţara Transilvaniei (adică toată populaţia r o 
mânească de credinţă ortodoxă) treceau sub ascultarea ierarhică a Mitropoliei deTîrgovişte, întărindu-se din nou vechea legătură din secolul XIV, cînd Mitropolitul'
Ungrovlahiei era şi «exarh» al Plaiurilor şi al întregii Ungarii» 114. «Prin această atîrnare a Bisericii transilvănene de Mitropolia Ungrovlahiei, toată suflarea româneascădin Transilvania intră sub ocrotirea nemijlocită a lui Mihai Viteazul şi devenea cu
putinţă pregătirea pentru realizarea unităţii sufleteşti a răzleţului neam românesc» 115.
Cu permisiunea lui Sigismund Bathory, din 1597, Mihai Viteazul a ridicat catedrală,
mînăstire şi reşedinţă «pe deal lîngă cetate» în Alba lulia, pentru mitropolitul orto- ,
dox de aici. Tot ele a adus ca «arhiepiscop şi mitropolit sfintei Mitropolii a Bălgradului, Vadului, a Silvaşului, a Făgăraşului, a Maramureşului şi a episcopilor dinţara ungurească, pe vlădica Ioan de la Prislop, pe
care l-a dăruit cu cîrja de'
argint* a mitropoliţilor 116.
în ctitoria de la Alba lulia, Mihai Viteazul a adus numeroşi călugări români
care să slujească aici şi să furnizeze domnului ştiri despre starea politică şi militară'
din Ardeal. Călugării şi preoţii îndrumau poporul în favoarea lui Mihai Viteazul,
«popa Todor din Sîngeorzul Bistriţei era chiar comandantul unei trupe numeroase*
răsculate» 117. Unul din preoţii aduşi din Ţara Românească pentru acţiune în lucrarea
satelor ardelene în favoarea unirii politice este popa Stoica din Fărcaşa
(Oltenia)
ştiutor de carte şi probabil bun caligraf, om de încredere al lui Mihai Viteazul,
ocupînd slujba de logofăt, iar mai tîrziu de mare logofăt, a treia dregătorie ca im
portanţă, după aceea de ban şi vornic 118. P6 egumenul Serghie de la Tismana, Mihai
Viteazul îl trimite ca episcop la Muncaci, cu sediul în vechea mînăstire voievod ală,*
Sf. N icolae din Peri, Maramureş.
111. Ibidem, p. 515.
112. Cf. ibidem.
113. Ortodoxia românească, sprijinitoare a năzuinţelor poporului român, p. 516.
114. Cincizeci de ani de la unirea Transilvaniei cu România, contribuţia clerului român la luptelepoporului român pentru libertate naţională şi unitate, în «Biserica Ortodoxă Română», an. LXXXVI (1968),.
nr. 11 —12, p. 1296.
115. Ibidem, Hurmuzaki, Documente 111, p. 212.
116. Ib id e m ,. p. 1296.
117. Ibidem, p. 1297, Ştefan Meteş, Istoria Bisericii româneşti din Transilvania, voi. I, Sibiu, 1935p .135.
118. Cincizeci de ani de la unirea Transilvaniei cu România..., p. 1297.
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3. Indiscutabil, Uniaţia (1698— 1701), rezultat al întreitei silnicii (naţională, socială
şi religioasă), împotriva căreia s-au ridicat adversari energici, atît din rîndurile româ
nilor ortodocşi (Visarion Sarai — 1744; Sofronie de la Cioara — 1759 — 1761) cît şi din
rîndurile românilor uniţi samavolnic cu Roma, ca episcopul Inocenţiu Micu Clein
{1731— 1751) (f 1768), pătimind mult, anume 24 de ani de pribegie, număr egal cu
c e le 24 de Memorii trimise Curţii din Viena, în care revendica drepturi naţionale,
politice şi sociale pentru toţi românii din Transilvania, — a adus adîncă dezbinare
religioasă în rîndul românilor. Dar şi în aceste condiţii, Biserica Ortodoxă din Transil
vania şi mulţi preoţi români uniţi au dus lupta mai departe pentru drepturi sociale
şi naţionale, pentru toţi românii, împotriva habsburgilor şi a nobilimii maghiare.
Conştiinţa de sine atinge acum, în secolul XVIII-lea, treapta conştiinţei naţiona
le. însufleţiţi de aceasta, românii transilvăneni revendică libertăţi religioase şi drep
turi naţionale şi politice, cum se vede din petiţia din 29 martie
1759 către crăiasa
Maria Tereza, formulată de românii din scaunele Miercurii, al Sibiului, al Bălgradului,
al Orăştiei, din Apold şi Poiana şi alte sate, semnate de ţărani şi de un număr de
preoţi şi în care se declară : «De-i trebuie cătane Prea înălţatei crăiese, românii merg
unde trebuie oameni, tot români merg, iar saşii nu merg şi nici celelalte neamuri nu
merg, numai tot românii. Porţie dăm noi românii cît toate celelalte neamuri laolaltă
şi ei spun că pămîntul e al lor. Şi suferind, am tot aşteptat mila înaltei crăiese, să
ne trimită arhiereu de lege grecească, ori să ne sloboadă graniţele ieşirii din Ţară,
să ne ducem unde vom putea, să ne ţinem legea şi să avem pămînt ca să trăim» 119.
4. După mişcarea lui Sofronie în Munţii Apuseni (1760— 1761), care a numărat
în rîndurile răsculaţilor mulţi preoţi ortodocşi, răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan
(1784) a zguduit din temelii orînduirea feudală habsburgică din Transilvania, contri
buind în acelaşi timp la dezvoltarea conştiinţei naţionale a românilor transilvăneni.
Porţile răscoalei au fost deschise de către Crişan în ziua de 31
octombrie 1784 în
biserica din satul Mesteacăn. Preotul satului Ioan ăş Căzan, după o slujbă spe
cială, a binecuvîntat adunarea, s-a rugat lui Dumnezeu pentru reuşita lucrului
început şi a întărit cu autoritatea sa preoţească tot ce spusese mai înainte
Crişan. în rîndurile ostaşilor lui Cloşca, a depus jurămîntul la «Pîrul Turcului» şi
preotul Iancu din Lăpuşa, că va asculta de poruncile lui Cloşca şi nu va încerca la
nici o ocazie să-l părăsească » 120. între oamenii lui Horia, care avea să vestească
pretutindeni chemarea poporului la adunarea de la Cîmpeţii, unde însuşi Horia tre
buie să vorbească oamenilor, este amintit şi preotul Simeon din Lupşa. înaintea
trupelor revoluţionare >mergea preotul Gavrilă Sulariu din comuna Mogoş, avînd ca
steag o cruce roşie înaltă de un stînjen şi jumătate 18t.
5. Celebrul «Suplex Libellus Valachorum» (1791), prin care se solicită Vienei
ca poporul român să fie considerat ca naţiune egală cu celelalte naţiuni din ţară,
iar 'clerul, nobilii şi poporul de rînd să se bucure de aceleaşi drepturi cu clerul,
nobilii şi poporul de rînd al celorlalte naţiuni, fie că aparţin Bisericii Orientale, fie
celei Occidentale, e redactat de episcopul ortodox Gherasim Adamovici, ajutat de
consilierul Cancelariei Ardelene de la Viena, Iosif Meheşi, fiul protopopului unit
din Mănăşturul Clujului. A cesta a rămas îndreptarul românilor multă vreme, simţindu-i puterea şi în discursul lui Simion Bărnuţiu, din catedrala Blajului, în Revolu
ţia de la 1848. Memorandumul din 1891 este urmaşul direct al acestuia. Inspirat din
acest «Suplex Libellus Valachorum», preotul ortodox Sava Popovici din Răşinari
ţine, în 1792 o predică despre continuitatea românilor în Dacia, iar protopopii orto
docşi cereau, după moartea lui Gherasim Adamovici, un episcop ortodox din neamul
lor românesc, în timp ce Samuil Micu Clein făgăduise lepădarea unirii cu Roma dacă
va fi ales episcop de Sibiu iZ2.
6. Ilarion, episcopul Argeşului, şi mulţi preoţi au trecut în mod deschis de
partea revoluţiei lui Tudor Vladimirescu. Cînd Tudor intra în Bucureşti la 26 martie
1821, în fruntea pandurilor săi, «la dreapta avea un preot ce purta crucea». Ofiţerii
lui Tudor parcurgeau străzile Bucureştiului însoţiţi de preoţi. Dar preotul Ilie din
119.
anexa 119,
120.
121.
122.

Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a românilor din Transilvania, voi. I, Sibiu, 1920,
p. 178 ; Cincizeci de ani de la unirea Transilvaniei cu România... p. 1302.
Cincizeci de ani de la unirea Transilvainei cu România..., p. 1305.
Ibidem ; Vezi pe larg despre participarea preoţilor la această Răscoală la ibidem, p. 1305—1307.
Ibidem, p. 1037-1308.
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Butoi, un sprijinitor al Revoluţiei de la 1821 r arestat şi dus la Mitropolie şi' întrebat
de ce nu sprijină revoluţia greacă, cum făcea şi Patriarhul din Constantinopol, a
ră sp u n s: *Prea Sfinţitul Patriarh este grec şi este cu dreptate a lucrat, fără v ă tă 
mare, cu grecii, dar noi sîntem români şi este cu drept să lucrăm pentru noi» 123.
7. La pregătirea şi desfăşurarea Revoluţiei de la 1848, în Moldova, Ţara Româ
nească şi Transilvania, au participat mulţi clerici ale căror nume încă nu se cunosc
toate. în sec. XIX, multe şcoli din Transilvania nu scoteau decît preoţi şi profesori,
iar copiii de preoţi erau elevii acestor şcoli. în şcolile româneşti de la Blaj, în care
studiile teologice aveau o pondere a lor, s-au pregătit marii cărturari şi revoluţionari
de la 1848 : Timotei Cipariu, Gh. Bariţiu, S. Bărnuţiu, Aron Pumnul, Ioan Rusu şi 'alţii.
Pe Cîmpia* Libertăţii de la Blaj (mai 1848), Adunarea celor peste 40 de mii de
români, formată din delegaţii de ţărani din toate satele, împreună cu preoţii, a fost
prezidată de cei doi episcopi ai lor, episcopul ortodox Andrei Şaguna şi episcopul
unit Lemeni, după ce mai înainte cei doi episcopi participaseră şi la serviciul divin
săvîrşit în catedrala Blajului. Se cunosc documentar un număr foarte mare de preoţi
participînd la mişcările revoluţionare din Transilvania 134.
în Ţara Românească, participarea clerului român la Revoluţia din 1848 este do
vedită bine documentat : popa Radu Şapcă din Celei (Romanaţi) este alături de N ico 
lae Pleşoianu, Gr. Alexandrescu, Gheorghe Magheru, Eliade Rădulescu, ieromonahul
Ambrozie, poreclit şi popa Tun, arhimandritul Iosafat Snagoveanul, om cu o cultură,
deosebită, profund pătruns de principiile Revoluţiei şi consecvent apărător al lor?
preotul Neagu Benescu, din satul Domniţa, jud. Rîmnicu Sărat, care, ca şef al depu
taţilor ţărani şi în Comisia proprietăţii a demascat profunda nedreptate socială?
arhimandritul Dionisie Romano, preotul Nifon Bălăşescu şi alţii 125.
fcn Moldova, în rîndurile revoluţionarilor au fost mulţi c le r ic i: Meletie, mitro
politul cu influenţă mare asupra poporului, sfîrşind maltratat de domnitorul Mihail
Sturdza, preotul Gheorghe Bodescu, care pentru predica plină de avînt patriotic şi
revoluţionar ţinută în ziua pogorîrii Duhului Sfînt a fost a r e sta t; diaconul Ioan t26.
8. în alegerile pentru divanul ad-hoc şi în lupta pentru înfăptuirea Unirii Prin
cipatelor (1859), Biserica a fost prezentă cu ierarhii şi preoţii ei : mitropolitul Sofronie Miclescu, fraţii Filaret şi Neofit Scriban, arhim. M elchisedec Ştefănescu, arhiereii
Nectarie H erneziu/G henadie Şendrea, pr. Dimitrie Matcaş, directorul Seminarului din
Roman, pr. Ioan Bobulescu şi alţii, în Moldova : mitropolitul Nifon, episcopii Calinic
al Rîmnicului, Climent al Argeşului şi Filaret al Buzăului, arhid. Dionisie Măldărăscuf
pr. Ilie Benescu şi Gr. Referendarul, arhim. Ioasafat Snagoveanul şi alţii ,în Muntenia 127.
9. Biserica Ortodoxă Română a fost prezentată cu sprijinul său şi în timpul
Războiului pentru independenţă (1877— 1878), prin servicii divine, rugăciuni şi ac
ţiuni pentru strîngerea de efecte pentru front, prin pastoralele ierarhilor şi predicile
preoţilor, prin faptele de vitejie săvîrşite pe cîmpul de bătaie de preoţi, serviciile
sanitare la care s-au încadrat călugări şi călugăriţe.
Diferite medalii şi ordine acordate de către stat clerului român de toate treptele
ierarhice pentru strădanii depuse în slujba ostaşilor români, pe front şi în ţară,
subliniază contribuţia adusă de clericii români la purtarea războiului12S.
10. Dobîndirea independenţei de stat a României (1877— 1878) a dat posibilita
tea Bisericii Ortodoxe Române să obţină autocefalia şi de drept, în 1885, după ce o
ceruseră insistent, motivîndu-o încă de la divanurile ad-hoc (1857) şi o proclamaseră,
Biserica însăşi şi Statul în timpul lui Cuza (1865).
11. în Transilvania, Biserica Ortodoxă Română, după c e a reuşit reînfiinţarea
Mitropoliei Ortodoxe a Transilvaniei, în 1864, ca mitropolie Ortodoxă autocefală,
datorită energicului ierarh Andrei Şaguna, va fi în fruntea luptei pentru unitatea
cultural-naţională. a românilor de o parte şi de alta a Carpaţilor, pentru drepturi
naţionale, pentru românii din Transilvania, împotriva dualismului austro-ungar.
în lupta pentru pregătirea unităţii politice prin cultură, Biserica Română Ortodoxă
şi Unită din Transilvania a avut o contribuţie de seamă, participînd la toate acţiunile
întreprinse de societatea ASTR A şi organizind, în acelaşi timp, apariţia de reviste cu
123. Ibidem,
125. Ibidem,
128. Ibidem,

p. 1311—1312.
p. 1316-1318.
p. 132-1324.

124.
126.

Vezi pe larg, nume de
Ibidem, p. 1318-1319.

preoţi, la Ibidem, p. 1315—1316.
127. Ibidem, p. 1321-1322.
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caracter bisericesc, cultural şi naţional şi depunînd o serioasă activitate în organizarea
şcolilor profesionale de toate gradele, oare obţinuseră autonomia (în 1868) şi în cares-au format generaţii de preoţi, învăţători, intelectuali însufleţiţi de dragoste pentru
popor şi pentru ideea unităţii lui naţionale 129.
12.
Şi în campania din 1916— 1918, Biserica Ortodoxă Română a fost prezentă
cu ierarhii, preoţii şi călugării ei. «Purtarea (patriotică a ierarhilor la episcopiile şimitropoliile lor, dar mai ales patriotismul preoţilor care au fost pe front alături de
ostaşii români în războiul din 1916— 1918, sacrificiul unui mare număr de preoţi pe
cîmpul de luptă ori în închisorile duşmane din Austro-Ungaria şi Germania, constituie
contribuţia la jertfă, dată alături de ceilalţi fii ai neamului nostru» 13°.
«Participarea Bisericii Ortodoxe Române la înfăptuirea unirii Transilvaniei cu
România s-a manifestat îndeosebi prin iactivitatea intensă şi permanentă a clericilor
rurali la acţiunile întreprinse de ţărănimea română transilvăneană în timpul de pre
gătire şi în timpul Adunării Naţionale de la Alba lulia» 131.
Ortodoxia românească şi-a adus şi de data aceasta contribuţia sa la crearea
atmosferei de comuniune între poporul român şi naţionalităţile conlocuitoare, sprijinul
ei iniţiind şi dezvoltînd bune relaţii de respect şi preţuire reciprocă între ea şi cele
lalte culte din tara noastră, în cadrul ecumenismului local.
întregirea Bisericii Ortodoxe Române în Transilvania, în octombrie 1948, prin
ruperea peceţilor uniaţiei cu Roma, a pus capăt dezbinării religioase a românilor.
X.
Autocefalia şi Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române reprezintă două momente'
de vîrf în istoria şi dezvoltarea acesteia.
De-a lungul istoriei sale, Biserica Ortodoxă Română a avut totdeauna conştiinţa
cîrmuirii ei independente, 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.
Proclamată oficial de către popor şi Biserică, cu sprijinul hotărîtor al domnito
rului Alexandru Ioan Cuza, recunoaşterea acesteia a devenit o necesitate.
Dobândirea independenţei de Stat a României în 1877— 1878, dezvoltarea internă
şi externă a Statului Român, prin revenirea Dobrogei, pămînt străbun românesc, la
ţara mamă, şi prestigiului mereu sporit pe arena europeană, precum şi dezvoltarea
Bisericii înseşi din România, au impus recunoaşterea oficială de către Patriarhia Ecu*menică a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române.
1. în urma desăvîrşirii' Statului naţional unitar român, în 1918, a impus unifor
mizarea şi organizarea sinodală unitară a Bisericii Ortodoxe Române din toate ţările
româneşti sub conducerea Sfântului Sinod din Bucureşti şi a creat în spiritul canoa
nelor 34 apostolic şi 17 Calcedon, care vorbesc despre Biserica unei naţiuni, despreorganizarea acesteia în strînsă legătură cu organizarea Statului, premisele ridicării
Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie. Iniţiativa ridicării Bisericii Orto
doxe Române A utocefale la rangul de Patriarhie şi înfăptuirea acesteia în 1925, aparţin
deopotrivă şi Bisericii şi Statului.
Instituţia de «patriarhie» a Bisericii Ortodoxe Române consacră deplină inde
pendenţă suverană a Bisericii şi a credincioşilor ei în organizarea şi desfăşurarea
vieţii lor religioase. Ea a contribuit la păstrarea şi adîncirea unităţii spirituale a uni
tăţii româneşti, statornică în aceeaşi lege şi credinţă strămoşească, ortodoxă pe pă
mîntul străbun al României.
Astăzi, Biserica noastră este integrată profund în realităţile naţionale, sociale şi
economice ale poporului, care desăvârşeşte zidirea cea nouă din tara noastră. Au
ajutat-o 1-a aceasta noua organizare c e şi-a dat-o prin Statutul de organizare şi funcţio
nare (1948— 1949) întocmit în conformitate cu învăţătura de credinţă ortodoxă şi cu
sfintele canoane şi în contextul noilor relaţii social-politice din ţara noastră de după
cel de al II-lea război mondial şi al reîntregirii ortodoxiei româneşti (octombrie 1948)..
Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române cuprinde cinci mitropolii care însumează
14 eparhii: 7 arhiepiscopii şi 6 episcopii. Organele centrale ale Bisericii O rtodoxe
Române s î n t : Sfîntul Sinod al Bisericii O rtodoxe Române , alcătuit din Patriarh ca pre
şedinte (Prea Fericitul Justinian Marina) şi din toti mitropoliţii, arhiepiscopii, episcopii
329. Ibidem, p. 1328.
131. Ibidem.

130. Ibidem, p. 1332 ; Vezi pe larg ibidem, p.

1331—1335.
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eparhioţî, episcopii vicari (patriarhali, episcopii vicari arhiepiscopali şi arhiereii vicari
in funcţiune ca m em bri; Sinodul permanent, alcătuit din Patriarh ca preşedinte şi din
mitropoliţii în funcţie ca membri, avînd ca secretar pe unul din episcopii vicari pa
triarhali ; Adunarea Naţională Bisericească, în alcătuirea căreia intră cite trei repre
zentanţi ai fiecărei eparhii (un cleric şi doi mireni) delegaţi de Adunările Eparhiale
respective, pe termen de patru ani ; Consiliul Naţional Bisericesc, avînd ca preşeşedinte pe Patriarh sau .pe unul din episcopii vicari patriarhali, delegat de Patriarh
şi fiind compus din nouă m em b ri: trei clerici şi şase mireni şi din consilierii admi
nistrativi patriarhali, fiind organ suprem administrativ, pentru afacerile întregii
Bise
rici, şi organ executiv al Sfîntului Sinod şi al Adunării Naţionale Bisericeşti. La baza
vieţii monahale a Bisericii Ortodoxe Române stau principiile monahismului răsăritean
ortodox şi bunele tradiţii ale monahismului românesc. Mînăstirile sînt vetre de viaţă
duhovnicească şi bisericească. Mînăstirile şi bisericile monumente istorice şi giuvaere
a le geniului românesc şi ale Ortodoxiei româneşti şi mărturii ale continuităţii şi d ez
voltării noastre pe meleagurile României, sînt refăcute şi împodobite, servind cultului
şi avînd (p e lîngă ele muzee organizate, în care sînt expuse manuscrise, tipărituri şi
o b iecte de artă bisericească cu o mare vechim e şi valoare artistică.
Biserica Ortodoxă Română dispune de
un învăţămînt teologic al ei.
Are o bogată activitate publicistă şi editorială, dispunînd de trei reviste cen 
trale : Biserica Ortodoxă Română, Studii Teologice şi Ortodoxia, de cinci reviste
mitropolitane, de un ziar b is e r ic e s c : «Telegraful român» şi un buletin trim estrial:
«Romanian Orthodox Church News» (ROC) în două versiuni (engleză şi franceză).
Pe plan extern, Biserica Ortodoxă Română întreţine bune relaţii cu Bisericile
O rtodoxe surori, marcate de vizite oficiale şi întoarceri de vizite ; relaţii cu Bisericile
V echi Orientale ; relaţii cu Biserica R om ano-catolică; legături cu Biserica Anglicană,
c u Bisericile Protestante; cu Bisericile Vechi catolice, precum şi relaţii în calitate
de membră cu organizaţiile creştine internaţionale : Ccmsiliul Ecumenic al Bisericilor,
Conferinţa Bisericilor europene şi cu Conferinţa Creştină pentru Pace. Participînd la
aceste organizaţii intercreştine mondiale, Biserica Ortodoxă Română îşi aduce aportul
ei făcîndu-se, în acelaşi timp, cunoscută pe sine însăşi, precum şi poporul român,
căruia ea îi aparţine.
In interior, Biserica Ortodoxă Română îşi aduce aportul său la buna înţelegere
între credincioşii ei şi credincioşii celorlalte culte, în cadrul ecumenismului local, pe
•care l-a iniţiat ea şi îl susţine neabătut, păstrîndu-şi însă identitatea sa eclesiala şi
cinstind apartenenţa sa organică la poporul cu care împreună s-au născut şi au cres
cut aici, în spaţiul vechii Dacoromanii şi al României.
Diasporaua ortodoxă românească, foarte întinsă şi cu multe comunităţi bisericeşti,
pe toate continentele, bine organizate şi cu preoţi destoinici trimişi din ţară, este în
atenţia Bisericii Ortodoxe Române, care duce în sînul acesteia o lucrare românească.
Ortodoxia Românească s-a identificat cu toate aspiraţiile de libertate, dreptate
-şi viaţă în general ale poporului român, ca să-l ajute să-şi păstreze unitatea ca popor
deosebit şi să lupte pentru dobîndirea unităţii sale politice, într-un stat propriu şi
independent, pentru noi urcuşuri pe calea dezvoltării şi a progresului. A ceastă iden
tificare şi slujire se cheamă «apostolat social». Ortodoxia românească este o viaţă şi
spiritualitate trăită, nu gîndită cerebral, este o spiritualitate liturgică şi de adîncă
comuniune. Credincioşii au o participare reală, concretă la viaţa şi lucrarea Bisericii,
îngrijindu-se de sfintele lăcaşuri, pe care le vor să fie mereu în haine şi atmosferă
•de sărbătoare şi dînd răspunsuri la Liturghie în cîntarea de obşte. A cest lucru însu
fleţeşte participarea lor şi le întăreşte sentimentul comuniunii şi al solidarităţii, căci
spiritualitatea ortodoxă nu este preocupare individualistă, ci este deschisă şi ancorată,
în comunitatea neamului românesc şi apoi comunitatea mondială.
Aniversările Bisericii Ortodoxe Române din toamna anului 1975 : semicentenarul
Patriarhiei, 90 de ani de autocefalie a Bisericii şi restatornicirea unor vechi scaune
v lă d ic e ş t i: Arhiepiscopia Tomisului şi Dunării de Jos şi Episcopia Alba Iulia, au
pus în evidenţă aportul şi împlinirile româneşti ale Bisericii Ortodoxe Române în
iiistoria şi viaţa poporului român.
II
Pr. Lect Dumitru
Qh. RADU

»

ERMINIA TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ ÎN PICTURILE
MURALE DE LA MIRA CANTEMIREŞTILOR *
Scurt isto ric. — Despre Mînăstirea Mira-Focşani există în literatura de specia
litate numeroase referinţe sau s tu d ii1 care în genere se repetă.
Nu a fost consacrat pînă în prezent vreun studiu picturilor murale, neexistînd
decît vagi referiri asupra tabloului ctitoricesc.
Fără să insistăm prea mult asupra istoricului Mînăstirii Mira, totuşi se cuvine
să menţionăm unele date mai importante.
Mînăstirea Mira a fost la origine un schit probabil de lemn — situat la hotarul
Vrancei pe apa Milcovului — care a luat fiinţă în jurul anului 1685, ctitorie a boie
rului Moţoc din Odobeşti şi a soţiei sale, jupîneasa Ursa, ajutaţi fiind de episcopul
Ioan al Romanului.
După moartea lui Moţoc, jupîneasa Ursa dăruieşte schitului voievodului Con
stantin Cantemir (1685— 1693) pentru a o transforma în «.monastire dom nească»2.
Astfel Constantin Cantemir a devenit ctitorul bisericii şi a unor chilii de lemn.
în anul 1686, biserica a fost închinată mînăstirii Vatoped de la Athos.
*
Prezentul articol însumează rezultatele cercetării picturilor murale de la bis«rica Mînăstirii Mira
— Focşani, efectuate în anul 1973 cu ocazia începerii restaurării ansamblului arhitectural de către colec
tivul condus de. Arh. Nicolae Diaconu de la Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional.
Mulţumim şi pe această cale colegilor Irina Mardare şi Ion Neagoe, pictori restauratori de la
Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional, care ne-au oferit numeroase informaţii preţioase în legătură cu
tehnica picturii de la Mira, .
1. A se vedea : M. Kogălniceanu, Cronicile României, Bucureşti, 1872, voi. II, p. 52 ; Melchisedec,
episcopul Romanului, Notiţe istorice şi arheologice adunate de pe la 48 monastiri şi biserici antice din
Moldova, 1885, Bucureşti, p. 108—115 ; Ionescu de la Brad, Agricultura românească in judeţul Putna,
Bucureşti, 1869, p. 445 (se specifică cele două hramuri — Sfîntul Nicolae şi Sfinţii împăraţi Constantin şi
Elena - avute de biserica mînăstirii) ; Constantin St. Bilciurescu, Monastirile şi bisericile din România
cu mici notiţe istorice şi gravuri, Bucureşti 1890, p. 204-205 ; G. Asachi, Almanahul de învăţătură şi
petrecere ilustrat cu stampe, Iaşi, 1872, p. 26 ; Dumitru Stănescu, Viaţa religioasă la români şi influenţa
ei asupra vieţii publice, Bucureşti, 1906, p. 239—245 ; Nicolae Iorga, Monumentele istorice în vechea
noastră literatură, în «Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice», XXVI, 1933, p. 101 —102, 106; Idem,
Ctitorii mănăstirii Mira, în «Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice», XXII, 1929, p. 148 ; Gh. Ghibănescu, Pomelnicul neamului Cantemiresc, în «Ion Neculce», IV, 1924, p. 275-277 ; Emil Coliu, Contribuţii
la un istoric al mănăstirii Mira, în «Milcovia» II, 1931, p. 2 1 4 -2 3 6 ; Aurel Sava, Contribuţii la istoria
bisericii vrîncene, în «Milcovia» II, 1931, p. 2 1 -2 2 ; G. Dumitru, Mănăstirea Mira, în «Păstorul Tutovei»,
VI, 1943, nr. 1 - 4 , p. 7 3 - 7 6 ; Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. II, 1959, p.
182, 291, 294, 372 ;
Sergiu Iosipescu, Note istorice despre mănăstirea Mira, ctitorie fortificată a Cantemireştilor, în «Buletinul
Monumentelor Istorice», an XLI, nr. 4. 1972, p. 5 3 - 5 6 ; Idem, Mănăstirea M ira; zbuciumatul destin al
unei ctitorii cantemireşti, în «Magazin istoric», an VII, nr. 10 (79), octombrie 1973, p. 18—20.
Despre arhitectură la Gh. Balş, Bisericile moldoveneşti din veacurile XVII şi al XVIII-lea, Bucu*
reşti, 1933, p. 214—215.
2. Un .document emis în aprilie 1686, aminteşte dania : «Adică eu Ursa, femeia lui Moţoc din
Odobeşti scriu şi mărturisesc... că am dat a noastră ocină şi moşie... sfintei monastiri ce se chiamă
Mira pe apa Milcovului, care o am dat dintîiu început noi să o facem, pînă au fost soţul meu viu,
Moţoc împreună cu răposatul părintele Ioan, ce au fost episcop la Roman şi întîmplîndu-să săvîrşirea
părintelui, adică au adus Dumnezeu pre Mărirea sa... Ioan Constantin Vodă la Scaun, s-au apucat
Mărirea Sa să o istovească sfănta monistire, ce se zice monastire domnească...» (Documentul este publicat
de A. Sava, Documente putnene, şi reprodus de Emil Coliu, op. cit., p. 218).
12 -
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In cel de al doilea an de domnie, Antioh Cantemir (1705— 1707), a zidit mînăstirea din piatră, urmînd ca în primăvara anului 1707, să fie aduse osemintele lui Con
stantin Cantemir de la Iaşi la Mira 3.
In timpul lui Antioh Cantemir, Mînăstirea Mira a devenit fortificaţie împotriva
năvălitorilor duşmani asupra M o ld o v e i4.
Construcţia era probabil grandioasă «de peâtră foarte frumoasă şi cu zidu înalt
împregiur» 5.
Mînăstirea a mai avut ctitor în secolul al XVIII-lea pe arhimandritul grec Mitro
fan Calerghi, care în calitate de egumen a refăcut mînăstirea şi a pus inscripţia
dublă — în româneşte şi greceşte — în pridvor, deasupra portalului de acces în
pronos, în anul 1736, luna septem brie6.
In secolul al X lX -lea Mînăstirea Mira avea o incintă spaţioasă, dreptunghiulară,
cu zidurile din cărămidă şi piatră brută, cu turnuri la colţuri.
Intrarea în incintă se făcea pe sub clopotniţă.
La dreapta se înălţau pe 3 caturi, casele egumeneşti cu 16 încăperi şi săli.
Pe latura estică se ridica altădată un foişor 7.
In centrul incintei, se află biserica cu planul triconc, a cărei turlă de pe naos
s-a distrus. Biserica este susţinută de contraforţi inestetici adăugaţi la o dată ulte
rioară construcţiei monumentului.
Calota pronaosului şi cele două calote ale pridvodului căzuseră înainte de acţi
unea de restaurare.
Pridvorul, iniţial deschis, a fost astupat la începutul secolului al XlX-lea, în
timpul egumenului Arsenie care a ridicat un tavan peste pridvor şi a zidit nişa situată
deasupra portalului de acces în pronaos 8.
Ancadramentul dreptunghiular din jurul portalului de acces în pronaos, este de
frumoasă factură, păstrîndu-se în forma originară.
Naosul este despărţit de pronaos printr-un perete sprijinit de două coloane.
Portalul şi ferestrele bisericii au -ancadramente, din piatră făţuită cu ornamente
sculptate.
1. P o z iţia m în ă s tir ii. Situată într-o zonă seismică, biserica Mînăstirii Mira a fost
avariată de numeroase cutremure care au afectat atît zidăria cît şi picturile murale.
Picturile bisericii se conservă în (bună parte, fiind însă foarte înegrite de fum
sau fisurate odată cu zidăria.
In prezent, nu deţinem nici o mărturie documentară sau vreo inscripţie în care
să fie menţionată data sau etapele în care a fost zugrăvită biserica sau numele
zugravului.
3. Ibidem.
4. Acţiunea lui Antioh Cantemir la Mînăstirea Mira, a fost descrisă de M. Kogălniceanu (în «Croni
cile României...», p. 52) : «Intr-acestaşi anu s-au apucatu Antioh Vodă, de au ziditu monastirca de peatră
din temelie Ia Milcovu, ce se chiamă Mira, cu zidul de petră pen pregiuru, unde este monastirea de
lemnu făcută de tatesău de Cantemir Vodă, şi au fostu ispravnicu Cîrstea Vornicul».
A se vedea interesante informaţii şi precizări la Diac. P. I. David, Dimitrie Cantemir şi urmaşii
săi în Rusia, exemplu de demnitate şi patriotism, în «Biserica Ortodoxă Româ'nă», XC (1974), nr. 7—8.
In special cap. IV., «Cantemireştii, ctitori de biserici şi mînăstiri», p. 949—951.
5. Sergiu Iosipescu, Mănăstirea M ira; zbuciumatul destin 'al unui ctitorii cantemireşti..., p. 18—20.
6. Textul inscripţiei este următorul : «Această sfîntă şi dumnezeiască biserică întru numele sfinţilor
împăraţi şi întocma cu apostolii Constantin şi Elena, este zidită de măria-sa răposatul Ioan Antioh Can
temir Voievod în anuli 7214 (= 1705—1706) şi nedesăvîrşind-o, s-a învoit precum se vede de întru tot
cuviosul sfinţia sa arhimandritul Kirio Kir Mitrofan Calerghi, fiind egumen acestui Sfînt lăcaş cu chel
tuiala şi osteneala sfinţiei sale, pentru mîntuirea sufletului 'în anul 7244 (= 1736), luna septembrie».
Textul este reprodus şi de Constantin St. Bilriurescu, Monastirile şi bisericile din România... ; Melchidesec, episcopul Romanului, Notiţe istorice şi arheologice...
7. Sergiu Iosipescu, Note istorice despre mănăstirea Mira. . . ; Gh. Asachi, op. cit.
8. Cu ocazia lucrărilor de restaurare, în Dos,arul preliminar aflat în Arhiva DPCN, am propus
sondaje la această nişe pentru scoaterea la iveală a picturii originale ale cărei urme sînt evidente.
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Emil Coliu 9 şi Sergiu Iosipescu 10 au considerat că biserica a fost zugrăvită în
secolul al XVIII-lea, nespecificînd că există unele 'deosebiri de stil în cadrul aceluiaşi
ansamblu.
Cercetînd cu atenţie programul iconografic şi trăsăturile stilistice ale picturilor
— la care se adaugă şi particularităţile de scriere — deosebim două faze în execu 
tare : secolul al XVIII-lea (data exactă fiind necunoscută) şi începutul secolului al
XlX-lea. Din prima etapă — secolul al XVIII-lea — , se păstrează la exteriorul monu
mentului, într-o ocniţă deasupra intrării în pridvor, imaginea care reprezintă icoana
hramului «Sfinţii împăraţi «Constantin şi Elena» cu crucea, pictură de bună calitate
în ceea c e priveşte iconografia şi stilul n .
In pridvor se conservă pisania bilingvă pictată în luneta portalului, iar mai sus
într-o nişă zidită ulterior, trebuie să fi existat iniţial o compoziţie aparţinînd secolului
al XVIII-lea.
Ornamentele florale»(flori de crin şi tulpini cu frunze) din jurul portalului sînt
îngrijit executate din linii închise pe fond gri şi aparţin secolului al X V III-lea 12.
In cea de a doua etapă — începutul secolului al X lX -lea — , în timpul egum e
nului Arsenie, s-a pictat altarul, naosul, pronaosul şi pridvorul, inclusiv tavanul
ridicat din iniţiativa acestui monah.
'Picturile murale executate în cea de a doua fază, sînt «al secco» cu culori de
apă, executate pe un strat de văruială. Sub stratul actual de pictură datînd din cea
de a doua etapă, nu se păstrează urme de pictură mai v e c h i 13.
Picturile din altar sînt înegrite de fumul depus şi şterse în mare parte.
In zona inferioară a semioalotei (care s-a distrus), se văd urme de nori, sfinţi cu
macheta unei biserici sau cu evanghelia în mînă, şi busturi de îngeri învăluiţi în nori.
Se constată o netă deosebire între ordonanţa tradiţională iconografică a semicalotei altarului — unde trebuia să apară Fecioara cu pruncul de tip Platytera — şi
ordonanţa iconografică de la Mira.
Următorul registru prezintă de la nord la sud împărtăşirea apostolilor. Registrul
foarte şters prezintă apostolii în picioare, 'în semiprofil, cu filactere înfăşurate în
rnînă, cu veşminte care învăluie rigid trupurile greoaie. Ei înaintează către axul c e n 
tral care este fereastra estică 14. De o parte şi de alta a ferestrei, se află Iisus arhiereu,
în spatele căruia, pe ambele laturi, este zugrăvită cîte o coloană.
Registrul al doilea este despărţit de primul şi al treilea registru, prin benzi cu
motive ornamentale executate după tradiţie.
Ultimul registru prezintă pe Marii iera rh i: Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur,
Grigore, Nikifor, Leon..., Tarasie, patriarhul Ţarigradului ş.a.
Episcopii sînt prezentaţi frontal, cu figuri uneori în semiprofil, cu acoperămînt
pe cap întîlnit adesea în pictura secolului al X lX -lea din Moldova. Ei poartă în mînă
evanghelia, crucea, mitra episcopală şi binecuvintează. Veşmintele lor sînt ornamen
tate bogat cu elemente florale autohtone (trandafiri cu tulpini şi frunze, flori de cîmp)
9. Emil Coliu, op. cit., p. 218.
10. Compoziţia de hram realizată în tehnica frescei este foarte deteriorată, dislocată şi prezintă
numeroase fisuri. In acest sens, se impune chituirea zonei inferioare a imaginii şi consolidarea peliculei
de culoare.
11. După executarea lucrărilor de restaurare recomandăm consolidarea şi curăţirea picturii din zona
pisaniei şi a ornamentelor.
12. Observaţia aceasta se referă numai la zonele care pot fi analizate direct şi nu la zonele de
pictură situate la partea superioară a monumentului.
13. Picturile din glaful ferestrei estice a altarului sînt şterse şi distruse, neputîndu-se face obser
vaţii asupra lor.
14. In stadiul actual al cercetărilor noastre asupra picturii moldoveneşti din secolul al XVIII-lea
şi începutul secolului al XlX-lea, picturi care prezintă mai mult o valoare istorică decît artistică, şi în
cadrul căreia ne interesează unele aspecte de ordin iconografic precum şi evoluţia compoziţională a unor
teme iconografice, nu am mai întîlnit un ciclu dedicat rugăciunii «Tatăl nostru» în cadrul programelor
iconografice.
Prezenţa acestei rugăciuni în decoraţia altarului de la Mira ni se pare interesantă atît din punct de
vedere al evoluţiei istorice a programelor iconografice din altarele bisericilor româneşti cît şi prin filiaţiile
de ordin moralizator pe care le ridică cu lumea balcanică. In această problemă, vezi Nicolae Cartojan.
Cărţile populare in literatura românească, voi. I, Bucureşti, 1974, p. 22, 24, 44, 45.
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şi geometrice. Chipurile tinere şi vîrstnice sînt puse în valoare de blicuri albe în
jurul sprintenelor şi ochilor. Interesantă este figura lui Ioan cel Mare. Figurile nu
sînt însă individualizate pregnant.
Pe cele două arcuri transversale în retragere treptată oare despart altarul de
naos se păstrează fragmente de pictură. Pe primul arc dinspre altar — se află 10
medalioane cu sfinţi (bust) cu evanghelia în mînă. Medalioanele sînt foarte şterse,
iar spre centru pictura este distrusă. Pe cel de al doilea arc, este reprezentată rugă
ciunea Tatăl nostru 15t unde în mai multe ipostaze este figurat Cel vechi de zile în
conjurat de nori sau deasupra norilor şi de îngeri. Pictura este foarte deteriorată şi
se conservă doar 8 scene.
Pe latura nordică deasupra proscomidiei şi în continuarea celor două arcuri
transversale, se văd două scene dintre care una este indescifrabilă, iar a doua repre
zintă Sacriticiul lui Avraam.
Compoziţia se desfăşoară pe diagonală. în partea stingă, deasupra unui nor, un
înger opreşte mîna lui Avraam care vrea să-şi jertfească fiul. Avraam este înfăţişat
cu mantia fluturind şi cuţitul în mîna ridicată. Ca elemente de decor, apar arbori.
Imaginea urmează -în genere schema iconografică tradiţională românească din păr
ţile Moldovei.
în proscomidie, se păstrează două frumoase compoziţii.' Prima imagine repre
zintă crucea, susţinută de patru îngeri în zbor în poziţie de îngenunchiere cu man
tiile (roşu englez, roz, verde, albastru) fluturînd. Imaginea executată oarecum rudi
mentar, este probabil creaţia unui ucenic de zugrav mai puţin experimentat.
In partea dreaptă, se află Iisus şi cei doi îngeri Ia mormînt. Iisus este figurat
doar cu un văl în jurul coapselor, cu coroana de spini pe cap. Detaliile anatomice
sînt stilizate la maximum. Cei doi îngeri îngenunchiaţi ţin în mînă vase în care se
adună sîngele din rănile mîinilor lui Iisus. Această imagine reprezintă Taina Euha
ristiei şi arată privitorilor că prin euharistie creştinii se împărtăşesc cu sîngele şi
trupul lui Iisus. Chipurile sînt neinteriorizate, iar coloritul strident, formînd combinaţii
de roşu şi albastru sau roz şi verde. Acest tip de imagine găseşte semilitudini în
pictura de icoane de la începutul secolului al X l-lea din Moldova.
Deasupra ferestrei proscomidiei, sînt reprezentaţi ostaşi cu suliţe în faţa unor
personaje masculine (?) cu vase în mînă.
Spre naos, este reprezentat Diaconul Ştefan în picioare.
Deasupra diaconiconului16, se află două imagini dintre care se identifică Sîmta
Treime. Şi de această parte este figurat un diacon, însă foarte şters.
In naos pe cei patru pandantivi, care susţineau odinioară turla, sînt reprezentaţi
eva ngheîiştii ale căror nume sînt ilizibile.
Pe cele patru arcuri — două transversale şi două longitudinale — se află meda
lioane cu sfinţi (foarte şters) şi capete de îngeri.
Pe peretele vestic al naosului, de-a lungul celor două arcuri transversale în
retragere treptată, sînt zugrăvite s c e n e 'd in Patimile lui Iisus şi minunile Acestuia.
De la nord la sud, ordinea ciclului minunilor este următoarea : Vindecarea hidropicosului, Iisus şi Fecioara binecuvîntînd mulţimea, în vierea lui Lazăr, Iisus şi doi
bolnavi (?) Iisus şi samariteanca, Vindecarea leprosului .
In decoruri arhitecturale cu coloane sau decoruri naturale cu arbori în planul
secundar, mulţimea este sugerată prin perspectivă corală (sistemul isocefaliei) în
primul plan apărînd personajele principale.
Este de remarcat că imaginile de pe cele două arcuri sînt încadrate diferit.
Astfel scenele din viaţa lui Iisus sînt despărţite prin benzi roşii, iar scenele din ciclul
minunilor, sînt încadrate în chenare cu colţurile curbate spre interior.
Ciclul minunilor de pe arcul transversal se continuă pe pereţii b ise r ic ii: o scenă
din viaţa lui Lazăr (?) şi Vam eşul şi fariseul.
în prima imagine, Lazăr plasat pe sol, priveşte către cer. Zugravul a desenat o
construcţie interesantă, probabil inspirat de conacele boiereşti ale epocii : casă cu
terasă cu două rînduri de trepte Laterale şi o poartă de ibeci sub scară.
In imaginea V a m eşu l şi fariseul decorul arhitectural este bogat sugerat. Este
figurat un templu mozaic cu numeroase coloane care dau iluzia adîncimii spaţiale
15. Pictura din diaconicon este ştearsă.
16. Numele personajelor din tabloul votiv sînt reproduse exact după inscripţii.
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Vameşul reprezentat în al doilea plan, cu trăsături anatomice stilizate, este figurat
cu oapul plecat spre dreapta şi cu mîinile împreunate la piept în semn de respect
şi supunere. Personajul este de dimensiuni mai reduse decît fariseul, sugerînd astfel
depărtarea. în prim plan, fariseul bogat înveşmîntat, este figurat în semiprofil gesti
culând. Se observă că zugravul nu interiorizează figurile, neurmărind decît efectul
exterior, al conversaţiei.
Mai jos, deasupra absidelor laterale (sud şi nord), sînt zugrăvite cîte 3 meda
lioane dintre care numai două (sud) sînt vizibile : Buna V e s ti r e şi întîlnirea Măriei cu
Elisabeta. Probabil în aceste medalioane sînt înfăţişate episoade din viaţa Măriei.
Spre margine, medalioanele sînt încadrate de capete de îngeri.
Următorul registru cuprinde imagini lizibile, iar mai jos un registru cu capete
de îngeri.
în semicalota absidei sudice, este înfăţişată învierea, iar mai jos în continuarea
registrului 'împărtăşirii din altar, urmînd direcţia e s t - v e s t : Cina de taină, Spălarea
pe mîini a lui Pilat.
iîn fereastra absidei sudice (încadrată de două capete de îngeri), este zugrăvit
Iisus binecuvintind cu ambele braţe deasupra norilor, iar mai jos, Sfinţii Doctori fără
de arginţi.
Spre vest, urmează imaginea unui sfînt în picioare (şters), cap de înger, iar
deasupra celei de a doua ferestre (spre pronaos) motive ornamentale după şablon.
în glaful celei de a doua ferestre, se află Sfînta Treime cu raze deasupra norilor
şi cîte doi sfinţi (şters) de fiecare latură.
Pe peretele vestic, ciclul se continuă cu Adormirea Fecioarei, Cina la M am vri (?)
şi Capul lui Ion Botezătorul pe tipsie oferit unui personaj masculin (?).
în prima compoziţie — Adormirea Fecioarei — , aceasta este înfăţişată întinsă
pe catafalc cu braţele împreunate pe piept. Este înconjurată de ambele părţi de nu
meroşi 'apostoli figuraţi după principiul isocefaliei. Se observă cum Sfîntul Ioan în
cearcă să-şi apropie capul de pieptul Fecioarei, iar Sfîntul Pavel este situat către
picioarele defunctei. în prim plan, dar de dimensiuni mai reduse, sugerînd rolul s e 
cundar, apare Arhanghelul Mihail care vrea să taie mîinele lui Iehonias.
Cina la Mamvri (?) este o compoziţie interesantă din punct de vedere icono
grafic. în prim plan, apare masa în perspectivă inversă pe care sînt plasate o fruc
tieră cu roade şi două cupe simetric orînduite.
Următoarea imagine prezintă pe Irodiada (?) oferind capul lui Ion Botezătorul
unui personaj masculin. în faţa unui decor de arhitectură cu coloană octogonală şi
ferestre, femeia este reprezentată în mişcare cu tipsia în mînă. Rigiditatea mişcărilor
şi asprimea chipurilor sînt aici evidente.
în semicalota absidei nordice, se vedea ialtă dată Înălţarea. în pofida faptului
că imaginea este foarte deteriorată, se vede Iisus înaripat ieşind din mormînt, încon
jurat de mulţime între care se văd Sfintele femei mironosiţe.
Pe peretele nordic, picturile sînt foarte afumate şi şterse.
lin glaful ferestrei (spre pronaos), este înfăţişat un înger înconjurat de raze.
Spre stînga apare o scară — probabil Scara virtuţilor, spre care se îndreaptă un
cuvios călugăr. In jurul ferestrei, se află imaginile a doi sfinţi de dimensiuni diferite.
în glaful celei de a douia ferestre, încadrată de două capete de îngeri, este repre
zentat Iisus binecuvîntînd cu ambele braţe deasupra norilor, iar mai jos — Ia stînga
şi dreapta — , cîte doi sfinţi.
Registrul Patimilor se continuă cu o imagine ilizibilă şi alta în care apare
Fecioara cu Iisus prunc la o masă (?).
Este de remarcat că scenele din Ciclul Patimilor, nu sînt despărţite prin simple
benzi, ci prin chenare cu motive ornamentale identice cu cele din altar.
Zugravul nu urmăreşte o logică în desfăşurarea iconografică a ciclului hristologic, alegînd subiectele la întîmplare fără urmărirea unei ordini cronologice. Se urmă
reşte doar acoperirea suprafeţelor, indiferent de ordinea naraţiunii biblice ceea ce
dovedeşte că pictorul era român.
Ultimul registru înfăţişează pe sfinţi militari între care : Nestor, Nikita, Hristofor,
Ioan, Trifon, Artemie, Procopie, Gheorghe, Kogneate Sutaşul, Sutaşul Longhin.
Sfinţii militari prezintă atrib u tele: roata sacrificiului, suliţe, lănci şi scuturi.
Coloritul veşmintelor este rigid şi strident, zugravul uzînd de o gamă cromatică bogată
în nuanţe de albastru, galben, verde, roşu, roz şi maron.
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Deasupra arcadelor care despart naosul de pronaos, sînt chipuri de îngeri şi
ornamente vegetale executate după şablon.
In pronaos, pe pandantivii care susţineau calota, se conservă doar imaginile a
doi prooroci : David şi Iona. Ei sînt reprezentaţi bust cu filactere scrise în mînă,
situaţi în faţa unor bogate arhitecturi.
Pe cele patru arcuri — două longitudinale şi două transversale, sînt figurate
ornamente geometrice şi chipuri de sfinţi în medalioane.
Pe pereţii de sud, vest şi nord, pe timpane, apar cîte două Sinoaclc ecumenice,
iar pe peretele estic, un singur Sinod. Ordinea cronologică nu poate fi stabilită de
oarece inscripţiile sînt înegrite.
«
Următorul registru — de la sud la nord — reprezintă medalioane cu sfinte mu
ceniţe bust, purtînd crucea în mînă : Ecaterina, Tecla, Sfîntul Martir Eufimie, Irina,
Miarina, Mitrodora, Iuliana, Barbara.
Pe peretele vestic urmează alt registru de dimensiuni mai reduse cu sfinţi martiri
bust, purtînd c r u c e a : Anastasie, Agatie.
Pe pereţii de sud şi nord, ultimul registru este dedicat sfinţilor monahi în picioare,
purtînd cruci şi filactere : Antonie cei Mare, Eftimie cel Mare, Anastasie Perşii,
Paisie..., Gherasim, Ioan Damaschinul, Sava, Feodosie.
La glaful ferestrei nordice se află Simtă Treime cu ochiul Providenţei, imagine
caracteristică iconografiei de la începutul secolului al XlX-lea, iar mai jos doi călu
gări martirizaţi şi doi sfinţi pustnici.
Ferestrele sînt încadrate de motive ornamentale florale executate după tradiţie.
Spre naos există motive liniare imitînd coloana.
Intre coloanele care despart pronaosul de naos, sînt reprezentaţi sfinţi călugări
cu crucea şi Arhanghelii Mihail şi Gavril.
Figurile călugărilor, ale sfinţilor din medalioane, sînt greceşti după canon. Există
o tendinţă de a conferi individualitatea în redarea recuzitei şi veşmintelor. Unele
muceniţe prezintă capul acoperit cu un văl, altele capul descoperit, altele cu o coro
niţă regală. Gama cromatică este formată din negru, roşu, albastru, verde, gri, maro
şi roşu.
Inscripţiile conţin texte chirilice, mai rar litere greceşti, fiind vorba de o scriere
caracteristică începutului secolului al XlX-lea.
Pe peretele estic al pronaosului, sînt reprezentate trei compoziţii inspirate din
viaţa împăratului Constantin, unul dintre patronii b ise r ic ii: 1. Constantin pe cal urmat
de oşteni înarmaţi cu suliţe la marginea unei ape. Compoziţia se desfăşoară pe dia
gonală, oştenii fiind figuraţi în perspectivă corală. Decorul peisagistic este bogat,
colinele colorate în ocru armonizat cu albastrul apei. 2. Constantin şi Elena cu crucea.
Spre deosebire de imaginea cu acelaşi subiect plasată în ocniţa de la intrare în prid
vor, aici cele două personaje sînt înveşmîntate potrivit canoanelor iconografice din
secolul al XlX-lea. 3. Împăratul Constantin cu crucea în braţe în faţa unei cetăţi cu
personaje plasate în jurul unei arhitecturi şi într-un balcon.
Scenele sînt despărţite de benzi cu motive ornamentale identice cu cele din altar
şi naos, ceea ce dovedeşte continuitatea stilistică în cadrul aceluiaşi ansamblu de
picturi.
Pe peretele vestic in jurul portalului, sînt zugrăvite motive ornamentale iar în
timpanul portalului, este înfăţişat Iisus-arhiereu binecuvîntînd cu ambele braţe.
De o parte şi de alta a portalului, sînt reprezentaţi ctitorii.
Spre dreapta, apare «Constandin Kantimir Voievod», «Antioh Voievod» 17, boierul
Moţoc şi soţia sa, jupîneasa Ursa.
Constantin Cantemir şi fiul său Antioh, poartă veşminte bogate, iar pe cap işlice
cu muchia pe mijlocul frunţii. Doar Moţoc poartă căciulă. Constantin (Cantemir poartă
o mantie roşie tivită cu blană neagră şi un veşmînt verde cu negru. Antioh Cantemir
poartă o haină verde cu garnitură gri. Hainele împodobite cu blănuri, cu mîneci largi,
le dă o notă de eleganţă. Constantin Cantemir poartă în mînă macheta bisericii cu
17.
Portretul lui Antioh
Ţării Moldovei, ed. II, 1959, p. 182)
nelacom nici la sînge nice la bani,
S-a făcut şi-n dzilele lui, unde era
peatră»,

Cantemir ne aminteşte caracterizarea făcută de Ion Neculce (Letopiseţul
: «Care rar domu au fostu ş-a mai hi ca Antioh-vodă în Moldova,
nici la minciuni, şi iubitori dc dreptate şi bişug în ţară la toate.
mănăstirea tătâne-său, la Micra, zidul împregiur cu clopotniţa dc

/
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turlă pe naos. Chipurile personajelor sînt individualizate, reprezentînd portrete de
epocă. Mai aproape de realitate este chipul boierului Motoc, figurat în spatele jupînesei Ursa al cărei chip are trăsături aspre, bărbăteşti.
Jn stînga intrării — un alt tablou votiv — , sînt reprezentaţi doi ierarhi dintre
oare unul tine macheta bisericii în mînă. Inscripţiile lipsesc.
Emil C o liu 18 consideră că ierarhul care tine macheta bisericii, este episcopul
Ioan al Romanului, cel care, alături de boierul Motoc, contribuise la ridicarea sch i
tului de la Mira. Susţinerea este îndoielnică, deoarece ierarhul susţine macheta unei
biserici din piatră, deci cea ridicată de Antioh Cantemir.
Considerăm că imaginea reprezintă pe arhimandritul grec Mitrofan Calerghi,
cel care a refăcut mînăstirea şi a pus să se picteze inscripţia de la intrarea în pro
naos. în favoarea acestei ipoteze este şi faptul că boierul Motoc îndeplineşte un rol
secundar în tabloul votiv, nesustinînd macheta bisericii. Deci nici episcopul Ioan nu
ar fi putut fi reprezentat cu macheta bisericii.
Cel de al doilea ierarh nu poate fi decît arhimandritul Arsenie care, la începutul
secolului al XlX-lea, a pus inscripţia grecească pe cişmeaua de marmoră din curtea
mînăstirii şi în vremea căreia s-a pictat probabil biserica.
Mitrofan Calerghi poartă camilafcă neagră pe cap şi veşmînt roşu tivit probabil
cu piele cafenie. El binecuvîntează.
Arhimandritul Arsenie este înveşmântat simplu şi tine mîinile împreunate în
semn de respect.
Tabloul votiv este deteriorat, dar se observă că Mitrofan Calerghi este vîrstnic
în timp c e Arsenie este reprezentat în plină maturitate.
Cele două 'tablouri votive de la Mira sînt interesante în primul rînd ca docu
mente istorice.
Pictura pridvorului aparţine de asemenea secolului al XlX-lea şi este complet
ştearsă, persistînd doar slabe urme din Judecata de apoi. Pe tavanul pridvorului,
foarte deteriorat, se conservă cîteva fragmente lipsite de valoare.
Picturile murale ale bisericii Mînăstirii Mira, cu excepţia fragmentelor executate
în secolul al XVIII-lea (1736), nu au o valoare deosebită din punct de vedere icono
grafic .şi stilistic.
Zugravul autor al ansamblului de pictură din prima jumătate a secolului al
XlX-lea, este un executant simplu care uzează de scheme iconografice tîrzii sau
motive ornamentale executate dtrpă tradiţie, interesat fiind de aspectul ornamental
în pofida conţinutului de idei.
Gama cromatică întrebuinţată (roşu englez, albastru, galben, roz, verde, maro)
este rigidă şi stridentă.
Interesante sînt însă, mai ales tablourile votive şi cele trei compoziţii inspirate
din viata împăratului Constantin, imagini cu valoare documentară în ceea c e priveşte
iconoqrafia.
Demne de atenţie sînt compoziţiile din a lta r : «Sacrificiul lui Avraam», Crucea
susţinută de patru îngeri», «Iisus şi cei doi îngeri la mormînt», «Sfîntă Treime», e x e 
cutate probabil de un ucenic mai puţin experimentat, dar apropiat de mediul în care
lucra şi bun cunoscător al icoanelor din timpul său.
#

♦

Considerăm necesar să aducem în atenţia cercetătorilor şi acest ansamblu de
picturi murale existente la ctitoria Cantemireştilor, odată cu acţiunea de restaurare
întreprinsă sub egida Direcţiei Patrimoniului Cultural Naţional pentru punerea în
valoare a unui monument istoric de deosebită importanţă naţională şi reprezentant
al arhitecturii m edievale româneşti. Studiul prezent încearcă să evidenţieze un an
samblu iconografic de importanţă documentară, ansamblu care păstrează portretele
murale a doi domnitori ai Moldovei care au fost Constantin Cantemir şi Antioh
Cantemir.

Bogdana IRIMIA

18. Emil Coliu, op. cit.
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SUMMARY
This article tries to point out the mural paintings ensemble of the Mira monastery church, ensemble which preserves the mural portraits of two of the moldavian
voivodes, namely Constantin Cantemir and Antioh Cantemir.
The Mira monastery, originally very likely a small wooden convent, which was
set up nearly in 1685, as boyard's Moţoc of Odobeşti and his wife Ursa foundation,
became in the course of time a princely foundation. Constantin Cantemir (1685— 1693)
had been the founder of the church and of some wooden cells, whilst Antioh Cante
mir had built the stone monastery in 1707. During Antioh Cantemir’s reign, the Mira
monastery turned into a iortification against the enemy's invasions over Moldavia.
In the XVIII-th century, another founder — Mitrofan Calerghi — rebuilt the mona
stery and placed a duble inscription — in roum^nian and greek — in the hallway,
over the portal of the pronaos entrance.
As a result of the research of the iconographical programme and the style features of the mural paintings, the author discerns tw o execution- phases : the XVIII-th
century and the beginning of the XlX-th century. From the XVIII-th century proceed :
the picture meaning the patrons’ image, representing the saint emperors Constantin
and Helena with a cross, the bilingual inscription of the portal groin and the floral
ornaments all around the portal. In the second period, at the beginning of the XlX-th
century, were painted the sanctuary, the nave, the pronaos and the hallway.
Farther, the author of this article analyses the iconographical programme and
the style features of Mira mural paintings, insisting also upon the founders' representation.
Constantin Cantemir iand his son Antioh wear rlch clothes and işlic on their
heads, in contrast with the boyard Moţoc, who wears a fur cap. Constantin Cantemir
is dressed with a red mantie bordered with black fur and a green and black garment.
Antioh' Cantemir is ciad with a green garment with grey trimmings. The fur ornamented garments, the large sleeves, give them a tinge of elegance. Constantin Gantemir holds also in his hand the model of the church, with a cupola over the nave.
The faces' features are individualiEed, representing portraits of the time. Researching
the commemorative pictures the author demonstrates that, besides the great foun
ders, there are also present the greek archimandrite Mitrofan Calerghi by the side
of the archimandrite Arsenie, who, at the beginning of the XlX-th century, placed
the greek inscription on the marble fountain in the courtyard of the monastery, and
during who's life was probajbly painted the interior of the church. The two comme
morative pictures are particularly interesting as historical clocumenls.
The restoration activity presently organised intends to enhance the value of an
historical monument, particularly important in the context of the medieval roumanian
archiecture.
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DESPRE ATMOSFERA PREMERGĂTOARE RĂSCOALELOR
ŢĂRĂNEŞTI DIN ANUL 1907
în ultimul trimestru al acestui an literar 1976, a apărut, în editura «;J unimea»
din Iaşi, o lucrare pe care o considerăm foarte interesantă şi care poartă t it l u l: ÎN
AFARA LEGII, autor N. Vornicescu-A. Sever. Tipărită în condiţii grafice excepţionale,
pe prima copertă ne întîmpină chipul unui om care poartă barbă, în profil, iar pe
ultima copertă o cruce de piatră cu braţele laterale sfărîmate la colţuri şi cu o inscrip
ţie. Pe o pagină interioară este fotografia completă a chipului de pe copertă ; deasupra
titlul în afara legii, iar dedesubt : «'Ion Florea». Lucrarea are 232 pagini cu următorul
cuprins : Preaviz de lectură (p. 5), apoi PARTEA ÎNTÎI, cu următoarele^ subtitluri :
«Ştiri şi «contraştiri» din presa vremii, Despre o e v a d a r e de la Doftana şi c i t e v a dintre
urmările ei (p. 17); Ultima lovitură (p. 22); «Contralovitura finală» (p. 25); Renumele
lui Ion Florea (p. 39); «Catul lui Ion Florea in tălmăcirea celor ce şi-au cercetat
tiparele amintirii... (p. 54).
PARTEA A D O U A : Cine era «acest» Ion Florea? (p. 123); «Sfîrşit de s e c o l ,
agitat de felurite evenimente... (p. 131); «Unele «isprăvi minunate» şi complicaţiile
lor» (p. 143); «Faima «haiducului Floria banditu» (p. 174); A lte ecouri im ediate şi mai
tir zii ale «apărării» (p. 185); «Cazul lui Ion Floria nu era unul de excepţie» (p. 220);
în loc de epilog (p. 229).
Atît numele autorului, cît şi opera sa, ca gen literar, sînt într-o premieră abso
lută. Pentru cercul teologiei româneşti, însă, numele 'autorului este prea bine cuno
scut pentru că nu este altul, şi acesta este fenomenul surpriză, decît Prea Sfinţitul
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, Nestor Vornicescu-Severineanul, ale cărui
cercetări şi lucrări în domeniul Istoriei Bisericii noastre ortodoxe româneşti sînt situate
la loc de frunte, iar personalitatea P. S. Sale este binecunoscută şi afirmată pe plan
ecumenist şi în conferinţele interconfesionale, ca delegat al Bisericii Ortodoxe Române.
Capacitatea şi pasiunea sa nobilă de a descifra sensurile majore ale unor fenomene
istorice şi culturale din trecutul poporului nostru, precum şi identificarea sa n eşo
văielnică cu idealurile poporului nostru, ca expresia cea mai autentică a binelui şi
dreptăţii,' printr-o conexiune spirituală, inextricabilă au dus la elaborarea lucrării
sale în afara legii, lucrare exhaustiv originală, prin subiect, prin tratare şi prin adînca
semnificaţie a fenomenului social pe care-1 oglindeşte.
Sub aspectul tiparelor clasice ale genurilor literare, lucrarea P. S. Sale cu greu se
poate încadra, dar se deschide generos cuprinderii şi absorbirii mai tuturor genurilor,
ca o superbă unitate simfonică a adevărului, deoarece a pus pe primul plan realitatea
obiectivă, considerînd că ficţiunea subiectivă, sau fantezia creatoare ar fi diminuat
tema operei sale, cu valenţe sociologice şi morale simptomatice şi definitorii pentru
epoca în care trăieşte eroul său, «Ion Florea», în a doua jumătate a secolului XIX.
între artă şi adevăr, a preferat arta adevărului care a pus la contribuţie spiritul
istoric, adică exigenţa întemeierii adevărului pe documente irecuzabile de epocă pe
mărturii directe sau indirecte dar riguros concordante, ca şi spiritul ştiinţific şi epic
cu implicaţiile lui de demonstrare şi pledoarie pentru adevăr. De altfel, autorul însuşi
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ne atrage luarea aminte, în «Pravizul de lectură», că toate eforturile sale au fost
concentrate în «restituirea unui adevăr» (p. 8). Restituirea figurii personajului de
epopee nu se reduce la o simplă reeditare de documente, care să dea expresivitate
'contemporană trecutului său, să ni-1 readucă în memorie, nu este deci o rememorare,
ci o reînviere, adică o contemporaneizare a cazului eroului «Ion Florea», o prezenţă
şi o prezentare a lui la nivelul înţelegerii noastre actuale, ca singura posibilitate de
reintegrare a Sa în -«adevăr». Pentru aceasta, autorul îl invită pe lector să nu par
ticipe la arta sa, ci să descopere arta în mod progresiv cu desprinderea adevărului
din complexul evenimentelor sociale şi istorice, — ca fundal scenic în care persona
litatea eroului său îşi dobîndeşte adevăratele sale dimensiuni şi ne face să participăm
integral la destinul său tragic, integrat perfect în situaţia tragică socială pe care o
reprezintă exponentul. Eroul, Ion Florea, nu-şi datoreşte fiinţa imaginaţiei autorului,
dar îşi datoreşte reînvierea iubirii autorului, care l-a* «apoteozat», nemurindu-1, test
comun al originii lor populare, al identităţii viziunii vieţii.
Pentru înţelegerea exactă a acestei lucrări, ne îngăduim să arătăm că ea se
înfăţişează ca o unitate triptică : cazul «Ion Florea» reflectat în : 1) presa timpului,
.ca instrument de clasă al burgheziei şi m oşierim ii; 2) în conştiinţa ţărănimii, entita
tea majoritară a populaţiei în făurirea istoriei neamului şi în muncă, dar cu drep
turi minore, aproape n u l e ; 3) în conştiinţa autorului. Ion Florea, ca personaj literar
de epopee, impresionează mai puţin prin peripeţii, cît prin ritmul tragic al ex is
tenţei proprii,
pentru că într-o perioadă scurtă a vieţii sale, cînd apare pe scena
vieţii publice,
el concentrează, rezumă şi expune tragedia clasei noastre ţărăneşti,
victima perpetuă şi fără scăpare a claselor dominante.
Evident, autorul reînvie acest episod tragic, cazul lui «Ion Florea», îi imprimă
unitatea şi ne determină să participăm cu un adînc şi intens sentiment de solidarizare
umană cu tragedia sa personală, ca tragedie a unei clase umane oropsite. Drumul
sinuos al acestei solidarizări treptate este făurit cu o artă desăvîrşită prin preavizul
de lectură, prin contrastele frapante pe care le înfăţişează optica deformată a presei
şi mărturiile curate ale contemporanilor lui Ion Florea, mărturii de o inegalabilă
frumuseţe epică şi lirică, iar în cele din urmă, în partea a doua a lucrării, prin
poziţia de comentator-pledoarie a autorului pentru eroismul moral şi social întrupat
în personajul istoric al acestor întîmplări. Stilurile variate ale lucrării, în funcţie
de poziţia specifică a autorului faţă de eveniment, cît şi cele inerente izvoarelor
mărturii în sprijinul «restituirii adevărului» dau ansamblului lucrării o mare forţă
atractivă şi înaltă şi pură emoţie de esetitcă literară. N e gîndim, în special, la acele
mărturii document, în graiul moldovenesc pur popular, care pot fi socotite în forma
lor cristalină şi în ritmicitatea cu care fac să se desfăşoare înaintea noastră cinetica
evenimentelor, ca şi psihologia martorilor, drept capodopere de logotecă dialectală,
în consonanţă desăvîrşită cu mediul şi cadrul social în care s-a petrecut evenimentul.
Creaţiile lirice populare pe această temă, sub formă de doină sau cîntece de haidu
cie aduc un colorit aparte lucrării, reliefînd aceste creaţii populare ca expresiile
cele mai înalte ale adevărului. în comentariile asupra acestui eveniment, autorul
ne antrenează pe nesimţite cu o mare fineţe şi subtilitate de logică juridică şi de
analiză sociologică în entuziasta şi înfocata sa pledoarie în apărarea eroului s ă u :
Ion Florea, restituindu-ne figura serafică şi sacră a unui martir al dreptăţii şi ade
vărului.
Preaviz dc lectură (p. 5— 17). In acest preaviz, P. S. Nestor Vornicescu atrage
atenţia cititorilor asupra faptului că întîmplarea cu uciderea eroului cărţii sale, Ion
Florea, petrecută în iulie 1898, ar fi putut rămîne un caz aparent senzaţional, dar
în realitate ea se prezintă ca un «document de viaţă», care relevează «condiţia omu
lui şi contextul social», care o determina atunci.
Prin urmare, tema sa se încadrează într-un triunghi bine conturat: 1) document
de viaţă ; 2) condiţie umană şi 3) context social determinant. După ce ne arată că
documentele iniţiale le-a cules din ziarele de epocă, din anii 1897— 1899, din unele
însemnări ale lui Mihail Sadoveanu, ale arhiereului stareţ al mînăstirii Neamţului,
Narcis Creţulescu, a trecut apoi la alte investigaţii de natură istorică, memorialistică
şi folclorică pentru precizarea şi ierarhizarea lor în dezvoltarea temei.
A găsit o formulă fericită pentru textele relatărilor-mărturii, ca teme cu variaţiuni, pentru că aceeaşi realitate este dezvoltată diferit, dar cu aceleaşi implicaţii
sociale şi morale. Stabileşte fără echivoc diferenţa dintre presa din România de
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acum mai bine de trei sferturi de veac şi presa noastră actuală «care exprimă reali
tăţi cu probitate verificate, precis formulate, în respectul ideei de adevăr» (p. 9),
arătînd că la sfîrşitul secolului XIX, presa era «aservită unor partide politice cu
orientări diferite» şi ocolea cu abilitate «problemele grave ale vieţii sociale... con
flictele ei fundamentale» (p. 10) ca să abată opinia publică de la înregistrarea firească
a acestora. Presa timpului a înfăţişat chipul lui «Ion Florea» ca pe un «haiduc», sau
«bandit», care a călcat ordinea publică, ordine care reprezenta apărarea intereselor
de clasă ale moşierimii şi burgheziei. A ceste informaţii se înscriu «în fals», în raport
cu realitatea.
Singura «zonă de protecţie» a adevărului o constituie conştiinţa pură a ţără
nimii. Izvoarele — mărturii ale acesteia înfăţişează în altă lumină persoana lui «Ion
Florea», pribeag răzvrătit, stegar al dreptăţii asumată de el însuşi în locul ţărănimii,
şi îndeplinită la un mod propriu, de a lua de la cei ce aveau prea mult şi a da
celor ce nu aveau deloc, pentru satisfacerea unui echilibru moral, gest aureolat de
o înaltă nobleţe justiţiară, în singularitatea şi perplexitatea lui, deoarece social şi
economic era ineficient.
Autorul a avut privilegiul să-şi culeagă informaţiile orale de la martori direcţi,
contemporani cu personajul cărţii sale, şi de la alţii apropiaţi de epocă. Cel mai
important martor a fost A. Atanasie \ monah care a trăit în Mînăstirea Neamţu, în
zona locului unde a fost ucis «Ion Florea». La acesta s-a găsit un «înscris», o rela
tare scrisă a cazului Ion Florea, o schiţă, pe baza căruia s-a reconstituit ultimul
episod eroic din viaţa acestui ţăran răzvrătit împotriva nedreptăţilor sociale. «înscri
sul», care cred că a fost prelucrat de autor, este de o mare frumuseţe literară, prin
limba şi stilul popular moldovenesc, cît mai ales prin naturaleţea şi ritmica dialo
gurilor, ca şi prin descrierea peisajului. Atît «înscrisu», cît şi mărturia orală a lui
Atanasie sînt clarificate de autor, drept «o tentativă de a construi o amplă povestire,
în numeroase episoade — unele încărcate de tensiune dramatică» (p. 12). Deşi
scopul autorului urmăreşte prezentarea unui document, acesta depăşeşte structura şi
limitele unui document, avînd în el însuşi strălucite calităţi narative şi portretistice,
care-1 situează la înălţimea autorilor reprezentativi ai acestui gen în literatura noas
tră, cum sînt Ion Creangă şi Calistrat Hogaş.
Mă gîndesc, în special la istoria celor doi «baitanaşi di şcoală» şi a dialogului
lor cu Ion Florea (p. 80—85).
A lte surse documentare le-au constituit cîntecele haiduceşti închinate lui Florea
şi o broşură tipărită în anul 1900, lâ Huşi, în tipografia lui N. Luca cu titlul :
Doina lui Florea şi a ţxaiducilor lui. Această poemă de circumstanţă poartă pecetea
verosimilului şi o vom pune în relief, cînd vom analiza unele calităţi poematice.
în «Partea a doua» a cărţii (p. 123— 130), autorul va întreprinde o amplă recon
stituire a «itinerariului» existenţei lui Ion Florea prin analiza şi comentariul său asu
pra faptelor, împrejurărilor, atmosferei şi ecourilor imediate sau tardive ale acestei
existenţe.
P a r t e a î n t î i : Ştiri şi «contraştiri» din presa vremii.
Autorul ar' fi dispus de mari resurse proprii, ca să asimileze materialul acumulat
pentru elucidarea cazului eroului său şi să-l elaboreze transfigurat sub forma roma
nului, gen literar mai facil atît pentru autor, cît şi pentru lector, dar opţiunea sa
pentru genul de epopee-martor, cu structură istorică şi documentară a fost decisivă
pentru elaborarea de faţă. Ca să nu fie atras în jocul fanteziei şi al plăsmuirilor,
cu o prea mare doză de subiectivism, sau în situaţia de a dirija arbitrar evenim en
tele trecutului sub impulsul unor teze prestabilite şi deci susceptibil de a fi acuzat
de «parti pris», s-a decis pentru istorismul obiectiv, în care epicul freamătă lăuntric
şi se comunică direct cititorului. Autorul s-a decis pentru această comunicare con
vingătoare, cititorul fiind pus în contact direct cu evenimentele.
. Pe primul plan al comunicării evenimentului se situează presa. S-au efectuat
exrtase din aceste ziare — cotidiene de e p o c ă : Opinia (Iaşi), Evenimentul (Iaşi),
Botoşanii (Botoşani), A d e v ă r u l (Bucureşti), Românul (Bucureşti) şi Universul (Bucu1. A. Atanasie
Succava. Avea 12 ani
87 de ani (născut în
grădina de zarzavat a

(Argatu Atanasie), m onah la M-rea Neamţ, originar — din salul Valea Glodului —
în vara cînd a fost ucis Florea la pîrîul Iftimiei. A încetat din viaţă, în vîrstă de
1886), la cîtcva luni după convorbirea reconstituită aici (p. 10). F*ăcca ascultare la
mănăstirii Neamţ.
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reşti). A ceste ziare au înregistrat şi difuzat un fapt senzaţional petrecut la 11 septem
brie 1897 : evadarea a 14 deţinuţi din noul penitenciar de la Doftana, «Bastilia româ
nească» contruită între 1894— 1897. în capul listei celor evadaţi figurează Ion Florea
(numele exact Ion Dum itru Ilie F lo r e a )— care este şi eroul principal al acestei lu
crări. Ce spun ziarele despre el ? «I. Florea din jud. Suceava, condamnat pe viaţă.
Acest Florea este cel care după ce a făcut mai multe crime a spăriat în Poiana
Ţigăncii de la Văratec pe D. profesor universitar Mănescu» (p. 18). Nicăieri nu s-a
descoperit ce crime a săvîrşit Florea. Condamnaţii însumau pedepse între 10—20
ani muncă silnică sau pe viaţă.
Crimele nu erau menţionate. Judeţele in d ic a te : Vlaşca, Ilfov, Putna, Suceava,
Galaţi arată că aceşti condamnaţi, erau de pe cele mai întinse moşii boiereşti. Se
pare că vina lor comună era crima de «les moşierime», sau pentru Ion Florea sp e
rietura profesorului Mănescu. Evident, autorităţile au concentrat jandarmeria şi n e
număraţi soldaţi în urmărirea evadaţlor. Ion Florea, prin îndelungi peripeţii, a ajuns
în Moldova. Ziarele menţionează că şi-a cîştigat numeroase simpatii printre sătenii
din judeţele Neamţ, Roman, Suceava şi Iaşi, dar nu-1 scot din clificativul de «haiduc»
şi« bandit». «Se zice, remarcă ziarul Opinia, că a dat în ultima v r e m e d o v a d ă de
multă generozitate şi şi-a cîştigat numeroase simpatii» (p. 24).
La 3 iulie 1897, evadatul Ion Florea a fost împuşcat de jandarmul Herţa, înso
ţit de o mică poteră, pe dealul Iftimiei, lîngă Mînăstirea Neamţ. Ziarul «Evenimentul»,,
arată că «purta iţari noi şi o flanelă roşie, dedesubtul căreia avea cămeşă nouă»
(p. 32). Umbla îmbrăcat sărbătoreşte şi a murit îmbrăcat în aureola pură a sărăciei
(asupra lui nu s-au găsit decît 5 lei) pe care a purtat-o şi apărat-o cu demnitate
sacră. Pînă şi ziariştii nu s-au putut abţine să noteze că figura lui «avea o expresie
distinsă» (p. 36), iar în timpul anchetei a fost un adevărat perelinaj la pîrîul Eftimiei,
subliniind că festivitatea împărţirii premiilor celor care-1 uciseseră pe Ion Florea era
ridicolă şi «mărea dezgustul» (p. 37) — premierea transformîndu-se într-o farsă
grotească.
•
Monahii din Mînăstirea Neamţu l-au îngropat cu mare jale în cimitirul bise
ricii Bogoslov. Ziarul «Evenimentul» consemnează : «Un număr colosal de oameni au
venit pe jos din comunele cele mai îndepărtate ale judeţului pentru a vedea cada
vrul lui Florea... Deşi mai toţi vizitatorii îs cu totul mulţumiţi de uciderea lui Florea,
însă cea mai mare
parte a ţăranilor regretă moartea omului, care, zic ei, nu i-a
oropsit niciodată» (p. 41).
,
Se face o demarcare precisă între mentalitatea moşierimii şi boierimii (vizita
torii) şi cea a ţăranilor : cei dintîi jubiliază că şi-au regăsit confortul, deşi inconfortul
era numai psihologic, iar cei de-al doilea plîng pe un semen al lor întru suferinţă
şi nevinovăţie, condamnînd, astfel, moralmente crima de clasă. Chiar ziarul «Opinia»
din Iaşi, înfeudat conducătorilor de atunci, plasează figura lui Florea printre «figu
rile legendare ce dispar din cartea vremii», care au izvorît din organizarea socială,
iar chipul lui «va rămîne un tip vrednic de
amintit» — «cu un sfîrşit demn de
vitejia lui» (p. 42),
mai vrednic decît voinicul care l-a
împuşcat în mod mişelesc»
(p. 42). De ce era
vinovat acest Ion Florea? Nu era nici hoţ, nici criminal, nici
bandit. Ţăran sărac lipit pămîntului, muncitor vrednic şi priceput, în stare de semirobie în care se afla, a fost iluminat de gîndul că rînduiala boierilor şi ţăranilor nu
este dreaptă, ci trebuie îndreptată. Toate suferinţele şi gem etele surde ale ţărănimii
au luat în conştiinţa lui forma protestului pe faţă, a contestării orînduirii şi a unor
acţiuni menite să dea formă vizibilă nelegiuirilor ascunse cu atîta abilitate de cla
sele dominante. în mintea lui sănătoasă, în voinţa lui dîrză, în curajul lui cu rezo
nanţe de legendă s-a înfiripat un pian simplu : să ia munca furată ţăranilor de
boieri şi să le-o restituie acestor năpăstuiţi, oropsiţi. Ţoate isprăvile lui, păcălelile
trase jandarmilor şi poterelor puse în urmărirea lui sînt' expresii ale unei inteli
genţe vii, inventive, ale unui curaj fără egal, şi ale eroismului care prevede riscul,
dar îl acceptă, fie spre a-1 învinge, fie spre a fi învins. în ambele cazuri, eroismul
rămîne. Ţărănimea din acea vreme a văzut în acest Ion Florea un erou al luptei
pentru alinarea suferinţelor ei milenare. Ziarele menţionează cu oarecare dezamăgire
faptul că «banditul îşi făcuse numeroşi prieteni între ţărani, prin faptul că pe dînşii
nu-i p ră d a ; ba, fiind vecinic urmărit îşi cheltuia toţi banii hoţiţi dîndu-i ţăranilor
care-i aduceau de-ale mîncării» (p. 46), numindu-1 .«ultim reprezentant al banditis
mului nostru romantic» — care «trăia bine cu poporul de jos», — şi ar fi putut fi
luat «drept un gentilom castelan travestit în ţăran» (p. 52).
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Astfel se oglindeşte figura lui Ion Florea în presa vremii. Presa aceasta, oscilînd
între defăimare şi adevăr, dovedeşte că era în serviciu comandat, iar slabele luminiţe
de adevăr, care se strecoară timid ici şi colo nu sînt decît formule de circumstanţă
care servesc de acuzaţii «pentru partidele adverse, deoarece în concepţia ei simpatia
ţărănimii pentru Florea, concursul pe care i-1 da nu era taxat decît «cel mai preţios
sprijin pentru banditism» (p. 24).
«Cazul Ion Florea» în tălmăcirea celor oare şi-au cercetat tiparele amintirii»,
este capitolul cel mai emoţionant, prin faptul că în mentalitatea ţărănească figura lui
Ion Florea şi isprăvile lui dobîndesc adevăratele proporţii de epopee, prin veracitatea
şi autenticitatea lor absolută. Majoritatea mărturiilor orale provin de la monahii din
Mînăstirea Neamţului (15— 16), iar celelalte de la diferiţi ţărani din cele patru judeţe
moldoveneşti pe unde colindase Ion Florea, în perioada de viaţă haiducească, la care
fusese constrîns de autorităţi. Este demn de reţinut faptul că autorul nu a folosit
decît mărturii de la contemporanii lui Florea, sau de la cei mai apropiaţi de ev en i
mentul în chestiune.
Din notările sale istorice, reiese că aceşti martori s-au născut de la anul 1878
în sus, cei mai 'mulţi trăind intens în viitoarea evenimentelor, sau cunoscîndu-1 per
sonal pe erou.
Ne reţine atenţia, îndeosebi, situaţia monahilor din Mînăstirea Neamţului, ale
căror mărturii au o mare forţă de convingere, prin du’bla lor origine : provin de la
monahi crescuţi în duhul adevărului şi în frică de Dumnezeu, şi de la aceiaşi monahi
ca «ţărani», cu dragoste neîmpuţinată pentru pătura ţărănească oropsită din care
ieşiseră. A ceeaşi condiţie umană îi lega pe toţi : monahi, ţărani, Ion Florea. Uniţi în
mizerie, suferinţă, adevăr şi luptă de atîtea ori.
Mulţi dintre monahii-martori făceau ascultare, adică munceau pentru ei şi pentru
mînăstire, o muncă obştească pentru obşte : la grădina de zarzavat, la stîna mînăstirii,
la trapeză, la brutărie, la «Odaia» Mînăstirii — adică la vite — , la tipografie etc. în
conştiinţa acestora, chipul lui Ion Florea îşi redobîndeşte dimensiunea reală, socială
şi morală, iar ţăranii şi-au cinstit aproape religios pe «martirul» lor, prin documentelemărturii care provin de la ei. Nucleul acestor documente, care ne pune în temă, este
mărturia, din 10 ianuarie 1967, a lui V. Ailenii (născut 1878) din Tonţi-Drăgăneşti, jud.
Suceava, adică chiar din satul în care s-a născut Ion Florea. Acesta ne arată că l-a
cunoscut bine pe Florea, care avea patru fraţi şi o soră, precum şi alte rude, în sat,
sau neamuri în comunele vecine. V. Ailenii îl portretizează astfel : «Era om mîndru
la chip, drept, voinic. Nu umblase la şcoală. Dar, carte ştia. El n-a fost însurat». Satul
Tonţi era stăpînit de boieri, şi toţi oamenii de acolo trebuiau să muncească pe moşia
lor. Ceea ce domina amintirile lui V. Ailenii era faptul că Ion Florea era luat la în
chisoare «aşa pe nimica» — «nici nu să ştia ce-o făcut... El pe la boieri avea ce avea,
da' asta nu era rău... Da să zicea că el mai vizita şi boieri din alte judeţe... Pe la
negustori bogaţi mergea. Lua cit credea el şi da la alţii...» (p. 94).
Din toate mărturiile ţăranilor, monahilor şi muncitorilor se degajează distincţia
netă şi decisivă dintre pătura ţărănească şi clasa boierească. Atanasie Argatu, amintindu-şi de numele de bandiţi, pe care-1 dădeau oficialităţile celor revoltaţi împotriva
împilărilor, zice : «Aşa, cu numele. Că ăştia era cei mai oameni de inimă. Ţinea cu
sarmanu... Da ei boieri' şi jandarmi’ le zicea aşa, bandiţi... Că boieri' avea ciudă şi
mînie mare pe ei» (p. 55). Nu exista numai o separare socială, ci mai ales una morală,
afectivă : boierii îi urau pe ţărani, nu-i socoteau decît forţă de muncă, dispreţuindu-i.
Chiar urmărirea judiciară nu era decît «pe voia boierilor» (p. 64). Pentru con
ştiinţa şi inima ţărănimii, Ion Florea era omul cel mai n ă c ă jit: «după noi ăştia necă
jiţii... şi el tot un năcăjit a fost. Şi încă ce năcăjit ! ..,Şi ce inimă de om era în e l !».
Pe linia aceasta a portretului moral, A. Atanasie continuă : «Şi numa bine făcea el
pe la sărmani... Amar de viaţă şi di traiu' l u i ! Da’ c e mîndru şi voinic ! Şi nişte o c h i !
Te tăia !» (p. 62).
Toate mărturiile concordă. Interesant faptul că mai toţi subliniază acea concen
trare a tuturor puterilor fizice şi morale ale lui Ion Florea «în ochi». Totul iradia din
ochi şi era dirijat tot din ochi. Din inimă şi din ochi îi picura bunătatea înaintea
suferinţei. Ţăranii din Drăgăneşti, din Pipirig, din Vînători dau toţi aceeaşi mărturie
şi aproape în aceiaşi termeni despre bunătatea lui : «Era om nalt şi voinic. Era bun»
(p. 96). «Făcuse mult bine pe la oameni» (p. 96) — «lumea ţinea cu el, că era om bun...
El dacă afla de-o fimeie că-i năcăjită, văduvă şi cu copii şi năcazuri di lipsă, ori
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di-un om sărman, el dădea bani să-şi ia omu, fimeia, o vacă, ori boi, ce avea nevoie"
(p. 97). Alt ţăran din Vînători-Neamţ, îl descrie «astfel: El era om bun. Era grozav
om cu judecată. Era voinic nalţ, frumos. Nu avea 40 di ani cînd l-o ucis» (p. 98).
C a un ecou care se pierde îi* valuri repetate, aşa răsuna aceeaşi mărturie din
gura tuturor că Florea era «bun», că «făcea mult bine pe la oameni sărmani, pe la
lemei năcăjite...» (p. 106).
Gestul lui dobîndeşte o măreţie hieratică, în simplitatea şi scopul cu care era
f ă c u t : «Lua şi da pe la nevoiaşi» (p. 113). In ochii lui, prin fulgere de durere, ardea
suferinţa celor oropsiţi, apăsaţi, năcăjiţi, el trăia pentru ei, îşi topea fiinţa în marea
lor durere.
«El era cel mai bun om la inima lui» (p. 93), mărturiseşte Gh. Amariei, din Nemţişor-Vînători. Toate aceste mărturii constituie un coral de preamărire — în formă
de fugă — de repetare a temei bunătăţii lui Ion Florea, cu -atît mai emoţionantă cu
cît finalul ei este tragic : moartea prin împuşcare. Viaţa lui a fost jertfită pe altarul
dreptăţii. Traiul lui a fost admirabil definit de un ţăran care l-a găzduit în pribegia
lui : «Numa' că prea chinuit trai ai...» (p. 69). Dar nu era numai traiul lui, ci traiul
tuturor celor sărmani, al acelora oare aveau «năcazuri gîrlă» (p. 70). Toţi aceşti săr
mani i-au ridicat cruce pe locul unde a fost ucis, pentru că în inima şi conştiinţa
lor acest Ion Florea fusese un «martir». Dealul Iftimiei 'era Golgota lui şi a oprima
ţilor. Pentru dramatismul, frumuseţea lor lingvistică şi stilistică populară, ca şi pen
tru vibrantul lor conţinut etic, vom reproduce două întîmplări din cele povestite de
prea Cuviosul Atanasie Argatu, auzite de la un tovarăş de-al lui Ion Florea, Gheorghe
Precub. Cea dintîi se referă la o femeie sărmană :
«Şi la o biată fimeie a intrat în casă odată el Floria a intrat adică-n ogradă,
aşa ca drumeţ ostenit...
Da' fimeia avea casă mai la dos, mai ferită di sat... El intră-n ogradă şi-i dă
bineţe fimei.
— Un' ţî-i omu', fim eie? Zice c-a făcut atuncea întrebare el Floria-haiducu.
— D'apoi, îi dus... La lucru îi, încolo la Mînăstire la Niam^u. Mai lucrează pe
la garduri, mai la săpat, p'în grădine, ce găseşte şi el. Mai cîştigă şi el un ban năcă
jit. Că-i greu di-ale guri... Că copiii nu ştiu ei al'ceva decît mămăliga. încolo, mai
un borş cu buruiene, mai o fasolă, da'mămăliga-i greu'...
Zice că i-a ascultat el atuncea căinţile fimei' Şi-a oftat el, aşa, şi-a întrebat-o :
— Că, zice, n-aveţi o văcuţă cu lapte ? Pentru copii ?
— Nici pomineală, bădie, a zis ea fimeia. Da'di undi, cum ? Di undi-aş-a
ceva
aice-n sărăcia noastră ?
— O s-aveţi voi digrabă o văcuţă bună cu lapte, zice c-aşa a spus el Floria..."
(p. 72).
Cea mai mişcătoare scenă, însă, este a celor doi băitănaşi din pădure şi a întîlnirii lor cu Florea. Autorul a zugrăvit-o în culori inimitabile, unde arta descrierii a
dialogului, a portretizării, a mişcării sufleteşti se unesc ca într-un fluviu de frumuseţe.
Această scenă este relevantă şi pentru condiţiile mai mult decît precare ale
şcolii din acea vreme şi dacă Creangă ne amuză cu descrierea şcolii sale, P. S. Nestor
Vornicescu ne provoacă cutremurul durerii şi revoltei. Este istoria tragică a unei şcoli
a unui ceasornic şi a doi băitănaşi şcolari. Să luăm firul povestirii :
«O fost o istorie cu'n ceasornic. Mare istorie... El l-a cerut aşa la un cîrciumar,
acolo într-o circiumă... Da nu era pentru el.
Era o istorie cu nişte baitanaşi di şcoală... Era e l Floria atuncea la un dos di
pădure... Da'or trecut nişte baitanaşi. Că era o potică, o cărare mai ferită pe-aproape
di dosu ceala. Şi drept acolo, s-or pus ei băităneii să hodinească. Unu’ aşa mai măruţ.
Altu' numa’ cît lingura. Or' o fi fost oleacă mai mare... Floria a văzut el ceva di la
dosu’ undi era acolo. O văzut că-i suflet curat di copil. Şi s-a dus aproape. Le-a zîs
el atunci «bună vremea» la voinici' ceia di era unu'aşa mai măruţ, celălalt cît lingura.
Nu s-or spăriet ei, că era Floria cu vorbă iblîndă. Or spus şi ei cum să cădea «bună
vremea». Floria i-a mai întrebat di-ar fi fost după hribi. Că tocma' aşa era.
— Fost, or zîs ei, băitănei.
— Ş-aţ' găsît ?
— Găsît, mai mult di-o grămadă, o zîs cel micşor di numa cît să videa din
iarbă... Or stat ei di \sfiat acolo. Floria i-a întrebat că di undi-s ei? unde-i satu ceala...
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Ei băietănei' i-or spus şi-or stat acolo di povestit... Or spus ei băieţi' cumu-i la şcoală.
Că era şcoala la cealaltă margină di sat. Şi cită cale-i di făcut pîn'acolo.
Şi tot ceala di era cît lingura, zicea mai mult. Şi cumu-i pe-acasă cu năcazu
rile... Maica lor îi singură la toate... Ea îi singura vara toată şi iarna mai jumătate.
Că taică-său îi mereu pe la păduri la lucru. Da' că ei băieţi' nu să lasă di şcoală
ceia. A colo Doamna-i învaţă pe toţi la un loc, ceia mari cu ceia mici'.
Da'avea ei băitănei' un nacaz a' lor. Că era şcoala ceea diparte din trecea ei
mai cale di-un ceas pîn pădure, -asta era cum era. Că ei pleca di-acasă dimineaţa
divreme. A colo-acas'avea ei aşa ca un ceasornic a' lor. Ceasornicu’ era cînd mugea
vaca. Zicea cel mai micşor, cît lingura :
— Că ne ducem dimineaţa divreme, după cum m uge vaca. Atuncea î-i ea di
fîn ori di muls. — Gata, zîce ea, maica. Gata, di-a,cu' iîi vreme di şcoală. Da'acolo la
şcoală nu-i vaca... A colo la şcoală nu-i di fel ceasornic. Doamna să uită ea după
soare şi după semnile ei... Da' nu-i soare într-una. Şi-i greu. Di mare trebuinţă li-i
lor un ceasornic acolo-n şcoală. Ei, di-ar fi un ceasornic !...
Lui Floria i-era drag di băieţi. Şi zîce : «ce-ai vrea tu mai mult să ai ? El băitanaşu' o zîs digrabă :
— Io aş vrea numai ce-am zîs. Cel mai mult şi mai mult şi mai tare io aş vrea
un ceasornic la şcoală !...
— Ii avea tu un ceasornic, di ţî-i aşa tare doru' tău, a fi zis el Floria.
Băiatu's-a cam uitat şi n-a crezut.
Da di unde, bădie ? a fi zis el baitanaşu.
Di la mine...
Şi di undi-1 ai ?
Din fabrică, a zis el Floria. Api io o fabrică di ceasornice...
Şi tot aşa ipoveşti şi poveşti, -pîn l-e-a crezut toate ei băitănaşi'... P-ormă zice
că să laşa sara. Şi s-o dus el Floria cu ibăitanaşi' de i-o dus către casa lor... I-o
hotărît el să nu spună vorbă pe-acasă, or'la şcoală. Şi-or avea ei ce-or zîs. Or avea
ceasornicu' ceala digrabă la şcoală.
Şi-aşa la v'o doao zile, cînd or intra ei băieţi' la şcoala ceea a lor..., or căscat
copii' ochi' di parcă să dischidea c e r u '! Că era-n ipărete ceasornicu !... Cum o fost
cu minunea, cu ceasornicu’, or ştiut numa'ei, ‘b ăitănei’ din pădure. Or ştiut şi-or tăcut
ca pămîntu’. Cum fusesă vorba...» (p. 82— 85).
O atare sensibilitate este incompatibilă cu acuzaţia oficială de banditism adusă
lui Florea, dar aici numai conştiinţa şi cunoştinţa 'populară constituie izvorul pur
de informare, iar această conştiinţă califică toată acţiunea autorităţilor drept «mişălie
mare a fost atuncea pusă la cale» (p. 86), deoarece exista o totală incomunica'bilitate
între ţărănime şi boierime, revelată în această expresie care denotă nepăsarea şi dis
preţul oficialităţilor faţă de adevăr : — «Da’ cui să spuie ? Cin să-i facă dreptate lui
Floria?» (p. 86). întrebare zguduitoare, mai cu seamă că era fără vreun răspuns.
Florea a încercat un răspuns propriu, căci acesta era singurul în acele condiţii, răs
puns multiplicat ca un vast ecou în conştiinţa poporului şi aprobat de aceasta. Era
chiar răspunsul ei.
'în cîntecele de haiducie şi de alean pe care le-a creat poporul, se reflectă
această atitudine şi deosebirea structurilor de clasă :
«Nu vreu ei să mai .trăiesc, / să trăiesc şi să hoţăsc, / pe boieri să-i jăfuiesc
/ pe saraci să-i miluiesc. / Că Floria aşa zicea, / pe boieri că-i jăcuia / pe sarmani îi
miluia, / Şi pe toţi i-o miluit, /' şi ei toţi că l-or iubit» (p. 88).
Ură şi
iubire nu sînt numai două categorii afective, antitetice, ci două cate
gorii sociale pe poziţii -antagoniste, moşierimea dovedindu-se incapabilă congenital
de orice sentiment faţă de ţărănime şi muncitorime. Singurul sentiment de solidari
zare, pentru
cei în afara legii, era iubirea în suferinţă. In «Doina lui Florea şi a hai
ducilor lui» — în formă populară — un fel de mică epopee în versuri de circumstanţă
:— sînt perfect puse în relief aceste distincţii morale şi sociale :
«Şi Florea pe ţărani iuibeşte / Pentru ei el se jertfeşte
El nu\omoară, nici nu bate, / Iţi ia bani'-n jumătate, / Săracilor le iese-n cale
/Le-mparte pîne şi parale!" (p. 119)
/ Florea lua de la ciocoi / Şi ne miluia pe noi» (p. 121).
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Pentru conştiinţa populară, acest erou a fost menit de Dumnezeu să fie nemu
ritor (p. 122), iar lirica populară l-a nemurit în cîntecele şi doinele ei de jale.
Cum a reuşit autorul <să concentreze, prin selecţie, un material-martor atît de
variat şi atît de impresionant, şi să reconstituie o epopee de la sfîrşitul secolului XIX,
cu toate semnificaţiile ei sociale şi morale ? încercăm un răspuns din datele pe care
le posedăm. Răspunsul nostru se bazează, în cea mai mare parte, pe o ermeneutică
psihologică. Numai psihologia ne poate ajuta în această chestiune. Amintirea vie
a acestui personaj de epopee, devenit cu timpul legendar, s-a păstrat în primul rînd
în Mînăstirea Neamţ, unde este înmormîntat eroul 2. Mînăstirea Neamţ a fost mediul
spiritual şi cultural în care s-a format autorul, din copilărie. Legenda lui Florea s-a
păstrat aci şi a impresionat profund pe tînărul monah Nestor Vornicescu, aşa cum
impresionează orice tragedie un suflet sensibil.
La vreme potrivită, sub impulsul marilor schimbări de după 23 august 1944, din
subconştientul în care se păstrase această imagine, a apărut în planul conştiinţei şi
s-a impus tînărului gînditor ca o datorie morală şi socială de a-i restitui adevărul.
După părerea noastră, n-ar fi putut iniţia şi realiza această strălucită epopee ţără
nească, dacă nu ar ifi fost el însuşi legat prin origine şi prin simpatie de acest per
sonaj reprezentativ al ţărănimii de la sfîrşitul secolului XIX. Cu o cultură solidă, asi
milată în focul marilor transformări sociale survenite în ţara noastră, după cel de
al doilea război mondial, cazul lui Ion Florea a apărut într-o nouă lumină, în con
ştiinţa sa şi a fost restaurat, reînviat prin noile valori teoretice de interpretare şi
apreciere a fenomenelor sociale din trecutul patriei noastre. Partea doua a acestei
lucrări, în care autorul comentează cu o adîncă penetraţie cazul «Ion Florea», justi
fică aceste consideraţii. Chintesenţa ideilor sale 'dezvoltate în diferite moduri şi tona
lităţi, de-a lungul a peste o sută de pagini, ne-o relevă chiar autorul, arătînd că
Ion Florea nu are valoare ca individ singular, ci are valoare numai pentru că este
exponentul unei colectivităţi, care avea o anumită structură economică şi un ideal
determinat de această structură.
«Aşadar, prin comportarea sa, răzvrătitul acesta, Ion Florea, era pe cînd trăia
şi continua să fie după ce fusese suprimat, un personaj de legendă.
Nu era un model — şi este interesant cum nimeni nu căuta să-l prezinte astfel
— ci exponentul stării de conştiinţă a unei colectivităţi la un moment dat. Compor
tarea lui nu era un ideal, nu era nici idealizată, ci aprobată întru totul, însuşită chiar ;
pentru că semnifica necesitatea de reacţie a mulţimii, pe o cale sau alta posibilă,
prin unul sau altul din exponenţii săi» (p. 178 subl. n.).
Să urmărim modul în care autorul demonstrează această idee.

P a r t e a a d o u a : Cine era «acest» Ion Florea ?
Un ţăran care a ieşit din anonimat, a trăit scurt timp «în afara legii» şi, ucis
mişeleşte, a intrat în legendă. Se trăgea dintr-o familie de ţărani răzăşi 'din comund
Drăgăneşti-Suceava.
Tatăl său, Dumitru Ilie Florea, maică-sa, Elena, au avut şase copii : cinci băieţi
şi o fată. Din actul de deces al lui Ion Florea reiese că s-a născut la 1858, şi a fost
ucis în 1898, la vîrsta de 40 de ani. Se trăgea, din răzeşi, deposedaţi de-a lungul isto
riei de pămîntul lor, «vieţuind, cum remarcă admirabil autorul într-o trudă care nu
însemna decît osînda pe viaţă — prin satele de acolo de la apa Moldovei şi de aiurea»
(p. 126). Condiţia socială era de «stăpîniţi». Deci, cîţiva stăpîni şi restul stăpîniţi,
slugi, un statut social care întrunea sărăcia şi dispreţul. Raportul dintre stăpîni şi
stăpîniţi era determinat de dispreţul stăpînitorilor.
2.
Pentru edificarea c itito rilo r: 1) Păr. Atanasie Argatu, făcea ascultare la grădina de zarzavat
(p. 54) ; 2. Păr. Mina Vintea, în ascultare la stîna mînăstirii (p. 90) ; 3. Păr. Gavriil Nicuţă, îngrijitor la
bolniţă (p. 98) ; 4. Păr. Valerian Racheru, ascultare la economat (p. 101) ; 5. Păr. Daniil Radu, ascultare
la trapeză şi stînă (p. 101) ; 6. Păr. Nifon Corduneanu, protosinghel. Secretar al M-rii Neamţu (p. 102);
7. Păr. Arhim. Mina Prodan, fost misionar şi duhovnic, răposat în 1970 (p. 103) ; 8. Păr. Protosinghel,
loachim Spătaru, duhovnic (p. 104) ; 9. Păr. Ioan Buluc, ascultare la bucătărie (p.104) ; 10. Păr. Macarie
Rusu, octogenar. Face ascultare la «Odaia» mînăstirii (p. 105) ; ÎL Păr. ierom. Anania Ulian, ascultare la
eclesiarhi m-rii Neamţu (p. 108) ; 12. Păr. protsinghel Damaschin Trofin, fost duhovnic şi hagiu al M-rii
Neamţ (p. 110) ; 13. Păr. Haralambie Lăstun, paroh la Panaci — Suceava şi 14. Păr. Vasile Munteanu,
fratele patriarhului Nicodim, paroh la Pipirig (p. 111) ; 15. Păr. Arhim. Gherontie Brustureanu, tipograf
în M-rea Neamţ (p. 114) şi 16. Păr. Veniamin Maloş, monah decedat (p. 116).
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Acest dispreţ se vădeşte pînă şi în toponimie. Majoritatea satelor locuite de
ţărani aveau ca nume : Betegi, Ciupiţi... Netoţi, Ologi, Opăriţi, Sluţi, Spărieţi, Sărăcineşti, Strîmbi, Şchiopi, Tonţi, Calica, Gămani, Golani, Mămăligari, Pîrliţi, sau Vai
de Ei (p. 127— 128). A cestea denumeau categoria socială a -dezmoşteniţilor '«pete şi
umbre ale acelui timp, argumente sociale de dosar al istoriei, date de arhivă, p ecet
luind o epocă definitiv încheiată» (p. 128). Ion Florea era din cătunul Tonţi. Un
bătrîn octogenar din acest sat a refuzat interpretarea peiorativă a originii numelui,
şi a arătat că vine de la Doneţi, ostaşi de pe Don şi Doneţ care rămăseseră la noi.
Era un protest şi o apărare a demnităţii umane. Majoritatea satelor erau stăpînite de
latifundiari sau arendaşii acestora. A ceastă situaţie a generat necurmate conflicte.
Cînd -aceste conflicte erau individuale, erau reprimate brutal. Cînd luau aspectul
de litigii de grup se transformau în procese de durată infinită.
Cazul lui;Ion Florea nu poate fi înţeles separat de cazul general al comunităţii
ţărănimii. Autorul reconstituie cu documente conflictul dintre «posesorii şi truditorii
acestui pămînt" (p. 123).
Aceasta era o problemă nerezolvată de secole. în extremă, proprietarii recurgeau
La represiuni crunte. Citind o jalbă a obştii satului Pipirig, din 1849, în care ţăranii
se plîngeau de nelegiuirile vechilului moşiei, Iorgu Zgrof, aceştia arătau că erau bătuţi,
sch in giu iţi: «...Gheorghe Cealpău s-au bătut în două rînduri, în pielea goală, în vre
mea iernii şi nefiind apă, s-au pus omăt peste trup şi s-au făcut omătul negru tot
bătîndu-1... Petrea Iftimie atît de cumplit au fost bătut, încît ş-au ieşit din mine, de
s-au dus şi s-au înecat la podul Hangului. Pe Grigore Gherbe l-au legat în vremea
iernii şi ţiindu-1 de fu^ie l-au tras prin toate părîile mergînd călare DL Zgrof şi bă
tîndu-1 în două rînduri pe drum, după care aducere a lui în sat, îndată au şi murit
din acea pricină» (p. 133). Este o singură filă a unui dosar de secole de suferinţă
numai diversificată în vreme, dar nu suprimată. Generoasa reformă agrară a domni
torului Alexandru Ioan -Cuza, în a doua jumătate a -sec. XIX s-a destrămat la puţin
timp după această domnie. De aceea, spre sfîrşitul acestui secol, în 1888, au avut loc
ample mişcări ţărăneşti, în Moldova. >
Răsculaţii au fost reduşi la tăcere, dar conflictul persistă. Acesta avea să izbuc
nească, în mod catastrofal, în martie 1907. Cazul lui Ion Florea a fost un simptom
prevestitor, un seism din adîncul istoriei tragice, premergător al erupţiei unui vulcan
al justiţiei sociale : 1907.
Dar cel mai important 'fenomen pe care-1 subliniază 'autorul este apariţia şi «creş
terea mişcării socialiste în acest sfert final al secolului» (p. 135), care a executat o
influenţă pozitivă asupra conştiinţei ţărăneşti, dinamizîndu-i forţa combativă şi mai
ales d,îndu-i unitate. Manifestările sporadice protestatare, conflictele de grup cu mo
şierii insolubile prin metode legale au arătat că problema ţărănimii era o problemă
generală socială, nu numai revendicări parţiale. De aceea, cercurile socialiste de la
sfîrşitul acestui secol al X lX -lea au pus problema agrară, la ce l de al V-lea Congres,
din aprilie 1898, cînd s-a şi constituit întîia oară în ţara noastră, în 1898, «bresla
muncitorilor plugari», la Zimnicea (p. 136), care s-a transformat în club socialist ţără
nesc. în Bărăgan, grînarul ţării stăpînit numai de moşieri, iau -fost -adevărate lupte
între ţărani şi autorităţile regimului, întîi în pădurea Drăgăneştilor, unde a fost prins
şi executat, prin tăierea capului, haiducul Grozea, la 24 februarie 1834, apoi comuna
Drăgăneşti s-a ridicat la sfîrşitul secolului XIX împotriva autorităţilor.
Un alt aspect al acestui sfîrşit de secol, şi pe care l-a abordat cu o strălucită
penetraţie autorul, este acela al «moralităţii publice».
Examinînd problema, în lumina unor lucrări, -ale fostului prof. universitar de
drept din Iaşi, I. Tanoviceanu, şi publicate în 1896, în legătură cu cauzele şi creşterea
criminalităţii, care au fost considerate un pericol naţional şi raportîndu-le şi la Cocliccle penale, din 1895, s-a reliefat că principala infracţiune era hoţia. Atît crimele,
cît mai ales hoţia se datorau sărăciei, mizeriei. De pe atunci, acest jurist luminat
cerea ca munca să fie plătită la valoarea ei, iar instituţiile sociale să fie făcute în
interesul celor mulţi nu -al privilegiaţilor.
«Astăzi, clasa conducătoare avută şi puternică, face legile în interesul ei şi asu
preşte pe săraci, cufundîndu-i şi mai mult în neagra mizerie. Prin urmare, sărăcia cu
organizaţiunea actuală ţine în lanţuri de fier pe sărac, din care numai întîm-plarea
sau cu ajutor străin îl poate scăpa» (p. 188). Apoi, acelaşi jurist relevă faptul că la
oraşe existau nişte .hoţii celebre, săvîrşite d e aşa-numiţii «canalii cu mînuşi galbene»
13 -
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adică de industriaşi şi bancheri car Strusberg, Ambron şi Cravley, care au furat de
la biata ţară mai mult decît toţi săracii care au existat în Principate, de la descăle
care pînă atunci. «Toată diferenţa, zice I. Tarnoviceanu este că săracul plăteşte faptul
său cu închisoarea, iar avutul, cînd e -prins, plăteşte cu o parte din banii pe care
i-a furat» (p. 139).
Acelaşi jurist arată că săracul era lipsit de apărare în justiţie şi de cele mai
multe ori îşi petrecea ani de prevenţie, fără să fie vinovat. Pentru clasele conducă
toare, satele erau calificate «cuiburi ale banditismului» sau «agenturi ale socialis
mului» (p. 140), dar aceleaşi clase nu se întrebau, care este cauza delicvenţei şi a
criminalităţii deoarece ar fi trebuit să arate că sînt ele însele. Astfel se explică de
ce Ion Florea era numit bandit, de ce a fost lichidat şi mai ales de ce ţărănimea
săracă s-a solidarizat cu el, găsind în ea o «zonă de protecţie», cum o numeşte atît
de frumos, autorul, deoarece era considerat mai năpăstuit decît năpăstuirea loruşi.
Supunînd unei analize minuţioase faptul oarecum ciudat că în închisoarea de la
Doftana se aflau condamnaţi la muncă silnică ţărani din Vlaşca, Ilfov, Ialomiţa, Plo
ieşti, Galaţi, Putna şi Ion Florea tocmai din Suceava, iar majoritatea condamnaţilor
erau originari din Bărăgan, P. S. Nestor Vornicescu trage concluzia justă că aceştia
fuseseră implicaţi în dezordinele sociale.
După evadarea din închisoare, Ion Florea a luat drumul codrilor protectori şi
epopeea lui se desfăşoară pe parcursul a zece luni, aşa cum a fost povestită de acel
tovarăş al său, Gheorghe Precub, din 10 septembrie 1897, pînă la 3 iulie 1898, cînd a
fost asasinat mişeleşte. Codrilor protectori li s-au adăogat sătenii protectori, fraţi
întru suferinţă. Dar clasele oprimate îşi făuriseră şi ele legi protectoare împotriva hai
duciei, care era pedepsită cu spînzurătoarea sau decapitarea. Sub aspect psihologic,
Ion Florea se dovedeşte, din mărturii, că era un temperament puternic, echilibrat,'
interiorizat şi reflexiv, cu o mare putere de dominare asupra lui şi ca şi asupra celor
din jur. Era bun. Moral. Gravitarea sa în jurul mînăstirii îl arată total credincios
ţelului său. Amintirea păstrată de monahi şi ţărani este o dovadă în acest sens.
Odată evadat de la Doftana, viaţa eroului nostru a devenit foarte complicată.
Era în afara legii, singurul spaţiu vital pentru el era codrul, singurătatea, înfrăţirea
cu tipurile eroice, şi mai ales credinţa în dreptatea sărmanilor. Atitudinea lui faţă
de moşieri era o atitudine justiţiară, de cea mai înaltă clasă morală. Toate mărturiile
concordă asupra adevărului că el nu făcea nimănui rău, nu era ticălos, nici tîlhar.
Termenul de bandit avea semnificaţii deosebite pentru clasa conducătoare şi
pentru ţărănime : pentru autorităţi era «răufăcător» pentru ţărănime «binefăcător».
Binefăcător în sensul moral, pentru că era exponentul dreptăţii, luptător pentru această
dreptate sacră, călcată în picioare cu nepăsare de apăsători.
Ţărănimea nu reprezenta un factor social pasiv, ea avea conştiinţa drepturilor
ei, însă nu avea puterea de organizare, pe care i-a imprimat-o mai tîrziu clasa mun
citoare. -în cazul lui Ion Florea, ea însăşi se încadra în calificativul de «haiduc» sau
de «banditism» prin participare subiectivă şi morală. Această participare nu se limita
la o aprobare sentimentală, afectivă ci la o identificare de concepţie şi de viaţă. Ion
Florea era figura socială a ţărănimii generalizată în structura persoanei sale m o r a le :
herald sacru al justiţiei umane şi divine.
A cest lucru devine vizibil, în pelerinajul pe care l-a declanşat vestea împuş
cării lui Ion Florea, o adevărată revărsare umană spre Mînăstirea Neamţu. Un amănunt
semnificativ pe care autorul l-a înregistrat cu o duioasă sensibilitate^: obştea mona
hilor din Mînăstirea Neamţ, dimpreună cu credincioşii din toate laturile veniţi la înmormîntarea lui Ion Florea ar fi vrut să-l înmormînteze în cimitir, în perimetrul de
primă cinstire. Era o pornire curată, o intuiţie divină, un gest de consacrare, aproape
de canonizare integrarea acestui «martir» în rîndul aleşilor, pentru că el însuşi se
adusese conştient jertfă pentru poporul nedreptăţit, luase asupra lui suferinţa supremă,
îşi purtase crucea sa pînă pe dealul Iftimiei, unde a fost împuşcat pe Golgota sim
bolică a martirajului poporului. în acest 'ţesut de întîmplări se brodează tainic un
alt fapt care poate fi interpretat ca o consacrare publică a acestui «martir" : lîngă
mormîntul lui din cimitirul bisericii Bogoslov, la doi paşi, cum ne desluşeşte autorul,
este înmormîntat arhiereul şi scriitorul Narcis Creţulescu, fostul stareţ al Mînăstirii
Neamţu, între anii 1902— 1909, care a consemnat în lucrările lui inscripţia de pe crucea
de piatră, din dealul Iftimiei, cu următorul adaos : Eu Narcis am examinat pe Florea
cînd stătea mort în biserica Bogoslov d e laţă cu tatăl lui şl toate rudele lui şi s-a
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constatat că Florea n-a lost bandit nici tîlhar, ci un om nenorocit căzut în năpaste —
puternicii zilei îl trîmbiţa g ro za v ca să scoată bani mulţi (2000 lei) de cheltuială p e n 
tru cei ce l-or împuşca — premii, şi pentru cei ce s-or lăuda recompensă naţională
(p. 218). Un arhiereu se transformă în glasul adevărului social şi istoric, îl apără pe
Ion Florea, fără retorism de circumstanţă, sobru, lapidar, sentenţios, pentru că această
consemnare este o sentinţă de condamnare a claselor privilegiate în faţa lui Dumnezeu
şi a istoriei, ca şi una de reabilitare a personajului nostru, a «martirului» Ion Florea.
Arhiereul a participat total la tragedia şi sacrificiul lui Ion Florea, iar destinul
miraculos i-a «aşezat pe unul lîngă altul, operînd o «canonizare» prin arhiereul purtă
tor de daruri duhovniceşti.
Prin Ion Florea, apărat şi consacrat de cea mai înaltă instanţă morală biseri
cească, de un arhiereu, esţ.e apărată încununată cu sacra dreptate ţărănimea, depo
sedată de avere şi de demnitate de «criminalii în mînuşi galbene». Prin aceasta, a
fost anulată de drept şi de fapt şi farsa premierii ucigaşului Herţa şi a celorlalţi
colaboratori, iar după unele mărturii ale tradiţiei orale, Herţa ar fi avut soarta tră
dătorului Iuda. Oricum, arginţii pe care i-au primit au fost arginţii trădării şi ai urii
celor privilegiaţi, care organizau şi legiferau banditismul oficial.
în conştiinţa publică s-a răspîndit un zvon pios, spre sfîrşitul lui august 1898,
la aproape două luni după asasinarea şi decapitarea lui Ion Florea, zvonul că i s-ar
fi ridicat un monument.
De fapt ţăranii credincioşi, ajutaţi de un brigadier silvic, care —r- cunoscuse şi
ajutase pe Florea, au înălţat o cruce din calcar dur, în locul unde a fost ucis, cu
această inscripţie săpată pe ea : «In acest loc s-au împuşcat banditul Ion Florea de
jandarmul Herţa şi 3 soldaţi din regimentul 15 Resboieni, astăzi 3 iulie 1898». Arhie
reul Narcis Creţulescu care a reprodus această inscripţie în însemnările sale, adaugă
o descriere su m a r ă : «Crucea e de piatră, înălţimea ei de un metru curmezişul de
jumătate metru. Locul este pe dealu Cărbuna, între Mînăstirea Neamţu şi satu Nemţişoru, mai aproape de mînăstire decît de sat» (p. 217). Apoi adaugă: «Florea este
îngropat la biserica Bogoslovului la M-rea Neamţu — după 20 de zile în urmă — au
fost dezgropat — i s-au luat numa capul şi l-au dus la Bucureşti să se laude puter
nicii cu isprăvile altora» (p. 218). Indignarea împotriva acestei mîrşăvii este evidentă,
prin situarea acestei crime în lanţul odios al laudelor celor puternici, condamnat
ireversibil. Este demn de remarcat faptul că un arhiereu nemţean s-a făcut ecoul
«celor fără de glas» şi a dat glas adevărului oprimaţilor, la începutul acestui veac,
iar acum, în ultimul sfert de veac al secolului XX, tot un arhiereu nemţean restituie
într-o epopee originală modernă chipul personajului legendar, pentru conştiinţa noas
tră contemporană, al lui Ion Florea, ca întrupare exponenţială a dramei unei clase
sociale şi a unei dreptăţi care avea să declanşeze cu cîţiva ani mai tîrziu marea răs
coală din 1907. Cazul lui Ion Florea a fost un prolog la această răscoală.
Cum este şi firesc în. cazul acestui erou, figura sa a fost proiectată în diferite
culori în conştiinţa socială. Istoria lui este reală, curajul, generozitatea sa au impre
sionat pe cei în faţa cărora cîştigase o adeziune morală totală, iar fantezia acestora
a dat unora din isprăvile sale coloratură romantică. Deşi în conflict cu justiţia auto
rităţilor, el era în «deplin acord cu aspiraţiile şi interesele imediate ale oamenilor
de rînd, cu principiile lor morale» (p. 178). în realitate, cum remarcă autorul, haiducia,
titlu de nobleţe cu care l-a aureolat conştiinţa populară, nu era decît o asumare
personală a libertăţii, adică o radicalizare a unei poziţii sociale (p. 180); nesupunerea
faţă de rînduielile timpului. Dar situaţia lui Ion Florea era excepţională, el nu optase
pentru haiducie, ci a fost constrîns la ea de condiţiile în care trăise, condiţii artifi
cial create de puternicii zilei.
Faima de care s-a bucurat în conştiinţa fraţilor săi de suferinţă, ţăranii, era de
natură sentimental-morală, pentru că comportarea lui nu ieşea din cadrul principiilor
simple şi riguroase ale moralei ţărăneşti (p. 182).
în sprijinul apărării eroului său, autorul recurge cu o deosebită ingeniozitate
dialectică, renunţînd la legea făcută de cei fără de lege şi care-1 pusese pe Ion Florea
«în afara legii", la conştiinţa celor care se solidarizaseră cu el şi care şi atunci şi
mai tîrziu au calificat acţiunea autorităţilor drept «mişelie» şi un asasinat. Separat,
insă, au intervenit şi alte apărări, pledoarii impuse de gravitatea nelegiuirii şi de
dorinţa scoaterii din somnolenţă a simţului demnităţii naţionale şi morale. Printre
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acestea se înscrie apărarea lui Mihail Sadoveanu, aşa cum rezultă din scrisorile pe
care le citează şi reproduce autorul. In acestea, M. Sadoveanu îşi manifestă dragostea
şi admiraţia pentru erou : «Eu nu găsesc vinovat pe Florea. A ici a fost o luptă pe
viaţă şi pe moarte între acest haiduc şi societate. O luptă leală, nu laşă. El a fost
slabul, el e de compătimit şi dacă a căzut în luptă e de plîns. Dormi în pace, omule,
ucis de oameni» (,p. 188). In stil eminescian, i-a închinat şi o poezie. In acelaşi sens
vorbeşte despre Ion Florea şi fratele lui M. Sadoveanu, inginerul V asile Sadoveanu,
care arată că ta luptat «împotriva nedreptăţii şi a celor bogaţi», calificînd împuşcarea
lui «un adevărat asasinat» (p. 191).
Deşi în entuziasmul tinereţii, la 18 ani, M. Sadoveanu promisese un roman hai
ducesc pentru Ion Florea, nu l-a creat, dar autorul a urmărit cu -o tenacitate admi
rabilă reminiscenţele şi unele trăsături ale imaginii lui Ion Florea trecută în subcon
ştientul marelui scriitor, şi ne arată documentat că M. Sadoveanu a realizat-o în
unele tipuri de haiduci, din operele sale literare în care tratează astfel de probleme,
cum ar fi în : Dureri înăbuşite, — în personajul Petrea Străinul, sau în personajele
de nuvele : Ion Pietraru, Vasile cel Mare, Ilie Răcoare.
De altfel cei ce au reconstituit memorialul Ion Florea amintesc de faptul că el
s-ar fi însoţit cu Ilie Răcoare — transpus literar de Sadoveanu in Cozma Răcoare.
Date mai precise în această privinţă a dat însuşi M. Sadoveanu, în scrierea autobio
grafică «Anii de ucenicie» publicată în 1944, unde vorbeşte de proiectul lui de o scrie
romanul Florea Corbeanu haiducul». De asemenea şi în scrierea, Lisaveta, apare un
personaj Florea, mult asemănător cu cel din epoca sa din tinereţe.
Dar cele mai importante ecouri şi informaţii le-a descoperit autorul la un mol
dovean de origine, stabilit 1a M oscova şi care a publicat, în 1900, informaţii despre
Ion Florea. Acesta este Alexandru Iaţimirschi, cercetător filolog şi istoric, profesor
la universitatea din Petersburg, pînă în 1908, care a venit să cerceteze unele manuscrise-documente istorice din biblioteca Mînăstirii Neamţu, în două rînduri : în 1898
şi 1899, publicînd în revista «Jivaia starina» ştiri despre Ion Florea (p. 204) şi situîndu-1 în categoria h aid u cilor: «un haiduc în sensul cel mai adevărat al acestui cu
vînt» (p. 209). Haiducia a fost un fenomen social, ca reacţie a poporului oprimat faţă
de injustiţia socială practicată organic de stăpînitoxi. Prin ataşamentul său faţă de
Florea şi de alţi haiduci ai epocii, ca Licinski, Tunsu, Grozea şi Drăguşin, «poporul,
cum remarcă subtil autorul, îşi exercita fără rezerve o singură libertate, dispensîndu-se de orice idee a legiferării e i : libertatea de a decreta, cu proprie putere drept
exponent al intereselor sale p e cel p e care realmente i le apără pe o cale posibilă,
expunîndu-se în mod generos unor mari primejdii şi riscuri ale persoanei, prin nesu
punerea declarată la rînduielile timpului* (p. 213). A ceste nesupuneri haiduceşti erau,
în realitate, supuneri faţă de puternicile imperative morale care fiinţau criptic în
conştiinţa morală a poporului şi care se întrupau periodic în aceşti eroi de legendă,
care despicau orizonturile aspiraţiilor populare spre libertate şi dreptate.
Biserica noastră ortodoxă românească şi-a dat girul său moral, şi justiţiar cazu
lui lui Ion Florea, prin mărturiile unui arhiereu, contemporane cu Florea, arhiereul
Narcis C reţulescu3, care l-a apărat nu de pe poziţia sacramentală a iertării păcate
lor, ci de pe aceea a adevărului.
în partea finală a apărării cazului lui Ion Florea, autorul arată cu o rară măies
trie că acest caz nu a fost «scris» ci «înscris» în memoria colectivă,
pentru că era
consubstanţial cu ea. Prin el, s-a manifestat «in extremis» lumea satelor româneşti,
care-^i revendica astfel «spaţiul legitim pentru a respira şi a exista social şi moral»
(p. 221). Reprimarea acestui drept, ca şi comprimarea crescîndă a spaţiului vital aveau
să aducă explozia dreptăţii din 1907. Ion Florea a prefigurat-o, dar a şi configurat-o.
3.
Narcis Creţulescu, originar din Botoşani. A urm at Seminarul la M-rea Neamţ, ca frate de mînâstire, unde s-a şi călugărit. A fost mai mulţi ani; arhiereu titular, vicar, al Mitropoliei Moldovei şi
Sucevei, cu numele de Botoşăneanul. In 1886, s-a retras la M-rea Neamţu. In 1898, a asistat la înmormîntarea lui Ion Florea. Intre anii 1902—1909, a fost stareţ al acestei mînăstiri, trecind către Domnul, în
anul 1913. Prin anul 1906, l-a cunoscut pe Mihail Sadoveanu, care a rămas ataşat de M-rea Neamţu,
undc-şi are, azi, casa-muzeu «Mihail Sadoveanu». Pe lîntfă unele lucrări publicate, Narcis Creţulescu a
scris o vastă Istorie a M-rii Neamţu, în 12 volume manuscris, care se află în fondul de manuscrise al
Academiei Republicii Socialiste România.
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Condiţia socială a păturilor ţărăneşti d e atunci este judicios prezentată de autor ca
«o muncă silnică de viaţă» (p. 224).
învinovăţirea şi condamnarea oficială a lui Ion Florea la muncă silnică pe viaţă
a fost infirmată de totala adeziune a poporului, iar evadarea şi alte acţiuni ale sale
au fost consacrate de opinia «marii populaţii» drept «isprăvi minunate» (p. 225). Eroul
acestei originale epopei, scrise într-o structură literară modernă, în care fantezia este
ţinută în frîu de necesităţile documentaţiei ştiinţifice, a exercitat asupra sătenilor
un fel de hipnoză. Se infuza marea datorie de a răsturna nedreapta orînduire. El i-a
captivat printr-un flux de energie care se chiamă omenie. Clasele dominante n-au
fost sensibile la această omenie. El a fost un erou al dreptăţii prin omenie, chiar cînd
era refuzat (brutal de la dreptul de a se integra în societate.
Ţărănimea a excelat în structura ei sufletească prin omenie. Din punct de vedere
istoric, însă, trăise în zodia neomeniei. Cînd s-a dezlănţuit uraganul răscoalelor din
1907, acest uragan nu a fost decît ultima instanţă a istoriei, care-i împinsese să p edep
sească pe apăsători.
Autorul a încheiat epopeea sa cu aceste inspirate cuvinte prin care îşi înalţă
eroul pe soclul admiraţiei noastre : «se dovedeşte un neînfricat al faptei şi al drep
tăţii. Nu a putut să fie decît un temerar. Ar fi ştiut, însă, să fie un viteaz» (p. 228).
Este adevărat şi superb, dar tot atît de adevărat şi superb este faptul că a reuşit să
insufle o vitejie fără egal ţărănimii, care în mai puţin de un deceniu şi-a afirmat cu
vigoare eroică vitejia dreptăţii, răscumpărînd veacuri de umilire, în 1907.
De aceea credem noi că autorul şi-a iubit mult eroul pe care l-a reînviat în
conştiinţa noastră contemporană.

Pr. Pro!. Nicolae C. BUZESCU

Pavel C h i h a i a , De la N egru V o d ă la Neagoe Basarab, Editura A ca
demiei Republicii Socialiste România, 1976, 256 p.
Lucrarea, subintitulată Interferenţe literar artistice în cultura românească a ev u 
lui de mijloc, este compiusă din două părţi aparent independente : «Geneza şi e v o 
luţia mitului lui «Negru Vodă» şi «Cu privire la în v ă ţă tu ri şi la cîteva monumente
din vremea lui Neagoe».
Figura legendarului «Negru Vodă», descălecătorul de ţară, a constituit subiectul
multor scrieri istorice. Elucidarea — în volumul de faţă a mitului creat în jurul său,
reprezintă o nouă contribuţie la cunoaşterea începuturilor Ţării Româneşti. Nici cerce
tările lui B. P. Haşdeu nici cele ale lui A. D. Xenopol, Onciul, N. Iorga, I. Drăghiceanu nu au dus la explicarea diferitelor înţelesuri căpătate de-a lungul timpurilor
de mitul lui Negru Vodă.
Cercetătorul Pavel Chihaia a urmărit în primul rînd surprinderea momentului
şi a împrejurărilor în care «Negru Vodă» a apărut în istoriografia Ţării Româneşti.
Ca un prim pas au fost studiate C ele două cronici din vrem ea lui Matei Basarab,
Cronica boierească despre M atei Basarabr Cronica de curte a lui M atei Basarab, L eto
piseţul cantacuzinesc (1665 — 1670). S-a ajuns 1-a concluzia că primul nucleu al acestor
redactări l-a constituit Cronica despre Radu de la Afumaţi din 1525. Peste tot numele
de i«Negru Vodă» apare ca o invenţie cărturăreasă apărută, probabil, din dorinţa
die -a marca un punct de început al Ţării Româneşti, isimilar celui existent în croni
cile moldoveneşti. Chipul lui «Negru Vodă», acest «simbol şi scut», a apărut pentru
prima dată în locaşul lui N eagoe de la Argeş (în prezent dispărut, dar reprodus în
tablourile lui Lecomte de N oiiy şi în desenele lui Tattarescu). Portretul acestui v o ie 
vod — lipsit de identitate — fusese de fapt al lui Vladislav I. El apare, aproape după
două decenii, în hrisoavele Mînăstirii Tismana. Aici s-a realizat şi unirea lui «Negru
Vodă» cu Radu I, cel mai vechi ctitor al Mînăstirii Tismana, luînd naştere acel «tan
dem onomastic» de «Radu Negru». <în prima jumătate a secolului al XVII-lea numele
lui «Negru Vodă» este legat tot mai puternic de Cîmpulung — «cetatea de la Cetăţeni
ce se va numi «a lui Negru Vodă» — şi mai cu seamă de începuturile Ţării Româ
neşti». Se demonstrează astfel că apărut iniţial din preocupări livreşti, «Negru Vodă»
Începe să fie invocat tot mai des «pentru a împrumuta prestigiul unei dinastii v o ie 
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vodale sau alteia, fiind coborît — de la sfîrşitul secolului al XVI-lea înainte — de
la rolul de întemeitor de ţară şi deci precursor al tuturor voievozilor din Ţara Româ
nească, la acela de strămoş al unei anumite familii». Evoluţia mitului lui «Negru
Vodă» din acest punct de vedere este urmărită de autor în diferite scrieri, tablouri
votive, peceţi, genealogii.
Partea a doua a volumului are drept scop urmărirea structurii învăţăturilor, a
iradierii acestei cărţi de temelie a literaturii româneşti în diferite opere de artă,
precum şi evidenţierea concepţiei despre lume a lui N eagoe Basarab.
Analiza atentă a fiecărei părţi a învăţăturilor l-a condus pe cercetător la ideea
că în vreme ce prima parte a fost «întocmită detaşat şi ca o fundamentare teologică
a îndemnurilor cu caracter practic din partea a doua, aceasta din urmă ne apare
legată de viaţa reală a lui N eagoe şi a celor din jur. A cestea au fost foarte, probabil,
Învăţăturile scrise de N eag oe însuşi». Ipoteza este susţinută şi de rezultatele cerce
tătorilor întreprinse de autor asupra stemelor, simbolurilor şi a pietrelor de mormînt
de la mînăstirea Argeşului.
Lucrarea cercetătorului Dr. Pavel Chihaia avînd meritul descoperirii acelor in
terferenţe literar-artistice dintre două valori cu profunde semnificaţii în cultura româ
nească medievală, reprezintă o nouă contribuţie la cunoaşterea unei zbuciumate etape
din istoria Ţării Româneşti — începutul secolului al XVI-lea. Ea are la bază o vastă
activitate de cercetare de arhivă şi de teren. Reproducerile, color şi alb-negru, vin
să întregească argumentele aduse de autor în sprijinul ipotezelor sale.

Pr. Ioan F. STĂNCULESCU

Pr. Paul M i h a i l , Manuscrise româneşti din biblioteca Mitropoliei M o l
dovei, în «Mitropolia M oldovei şi Sucevei», rev.ista-oficială a A rh ie
piscopiei Iaşilor... L (1974), nr. 5—6, p. 432—460; LI (1975), nr. 1—2,
p. 133— 164 şi LII (1976), nr. 1—2, p. 120— 146.
La rubrica Strădanii cărturăreşti de altădată, întinsă de-a lungul' a trei ani, pre
stigioasa şi oficioasa revistă ieşană a publicat descrierea exhaustivă a fondului de
manuscrise româneşti pe care îl păstrează în biblioteca sa Mitropolia Moldovei. Este
bine c ă avem la îndemînă o lucrare de acest fel care scoate din întuneric nestemate
ce se adaogă tezaurului culturii româneşti' vechi.
Autorul, Pr. Dr. Paul Mihail, este de multe decenii un nume consacrat al in ves
tigaţiilor bibliografice şi al cercetărilor is to r ic e ; şi înainte de a fi parcurs, cu un
interes crescînd, paginile celor trei numere de revistă, din cei trei” ani amintiţi, am
avut convingerea că lucrul făcut este de calitate şi că autorul* calcă pe un teren bine
bătătorit. Şi nu ne-am înşelat.
Introducerea de şase pagini pe care autorul o aşază în fruntea descrierii manu
scriselor este din cele mai interesante şi utile pentru înţelegerea alcătuirii fondului,
iar considerentele pe care le dezvoltă în jurul circulaţiei manuscriselor'la noi, corect
redate. Pentru reticenţe lesne de iertat autorul trece peste conservarea precară de
altădată a manuscriselor din bibliotecile mînăstireşti şi stăruie asupra calităţii măsu
rilor luate, de a fi adunate la un loc şi încredinţate cercetării.
Autorul aminteşte d e viaţa paralelă a manuscrisului şi a-cărţii tipărite, pînă în
plin veac al XlX-lea, fenomen cultural specific răsăritului'şi sud-estului Europei. La
explicaţiile date ar mai fi de adăugat rezistenţa mînăstirîlor faţă de tipărituri, precum
şi faptul că literatura monahală n-a fost decît- foarte rar*-tipărită. De altfel însăşi pre
zenţa unui număr de 23 manuscrise de literatură patristică din corpus-ul descris de
pr. Paul Mihail vine să confirme aserţiunea. Cît priveşte observaţia autorului privi
toare la înlocuirea masivă a cărţilor de cult manuscrise cu tipărituri, pe la începutul
sec. XV/III, ea este valabilă numai'pentru Ţara-Românească şi Moldova. Dincolo de
munţi şi în special în ţinuturile mai depărtate de centrele tipografice din Principate,
cum au fost Bihorul, Zarandul, Sălajul, Maramureşul şi Sătmarul manuscrisele Liturghierelor, Ceasloavelor, Molitvenicelor, Octoihurilor, Catavasi'erelor, Praznicarelor şi
Triod-Penticostarelor continuau să fie copiate, difuzate şi utilizate în biserici pînă
aproape de sec. XIX.
>.:
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Fondul de manuscrise înregistrate de pr. Paul Mihail nu coboară, în timp dincolo
de prima jumătate a sec. XVIII (cel mai vechi manuscris datat, un Evangheliar, este
din anul 1741 ; ms. nr. 2), dar cuprinde o mare diversitate de opere, în special cu
caracter patristic şi de ritual. O menţiune specială trebuie făcută pentru ms. nr. 3r
o copie de Pilde filosofeşti alcătuită de către Matei Voileanu la 1748, cunoscutul căr
turar din Voila Făgăraşului. Nu mai puţin interesantă ni se pare sublinierea făcută
de autor în jurul ms. 27, Gramatica îizicii, unicul manuscris complet al acestei opere.
La ms. 31, un Epitaiion, a trudit, la anul 1814 psaltul Ioniţă Prale pe care Eminescu
l-a scos definitiv din anonimatul la care l-ar fi condamnat posteritatea, printr-o jumă
tate de vers : «Prale firea cea întoarsă». In sfîrşit, preţios ne apare şi fondul de tra
duceri autografe ale învăţatului mitropolit şi mare patriot Veniamin Costache, efec
tuate după Nectarie al Ierusalimului (ms. 41) şi după Sf. Ioan Gură de Aur (mss. 30,
32, 33, 35, 36, cu comentarii ale Scrisorilor soborniceşti).
însemnările copiştilor şi ale posesorilor, fără să fie de o mare valoare istorică,
rămîn totuşi preţioase, nu numai prin savoarea lor vetustă, ci şi prin datele m eteo
rologice (ms. 37) sau menţiunile istorice (mss. 40, 41) pe care le furnizează.
Manuscrisele provin, în marea lor majoritate, de la mînăstiri modeste din M ol
dova : cele mai multe de la schitul Durău, apoi de la Rîşca, Bisericani, Pîngăraţi,
Sihăstria, Horăicoara, Hîrjauca etc., dar şi de la Neamţ, Frumoasa, Socola.
Metoda folosită în descriere, aceea utilizată de către Academie pentru voi. IV
din Catalogul manuscriselor româneşti ni se pare potrivită, căci aceasta adaptează sp e
cificul culturii noastre scrise (extrem de variată) metodele cele mai moderne, deprinse
în marile biblioteci europene. Autorul nu se abate, în general, de la metodă, astfel
că succesiunea textelor poate fi uşor urmărită iar înregistrarea operelor unui miscelaneu uşor realizată, chiar dacă uneori autorul uită să le numeroteze (mss. 18, 20,
40, 46). Foarte dezvoltată este descrierea finală ; aceasta atestă un deosebit spirit de
observaţie, fără de care, de altfel, asemenea lucrări nu pot fi efectuate. Autorul îşi
face, în cuvîntul introductiv, chiar reproşuri că nu s-a putut ocupa mai pe larg de
filig ra n e; reproşul este de prisos, pentru că pentru sec. XVIII şi XIX acesta nu mai
joacă mare rol în datarea textelor.
Identificarea textelor acefale n-a constituit nici o problemă pentru învăţatul
autor, aşa cum tabla lui Pytagora nu ridică probleme pentru un matematician. Şi este
regretabil că pr. Paul Mihail n-a cuprins în preocupările sale ştiinţifice un corpus al
tuturor manuscriselor ieşene. Timpul nu este trecut, căci autorul a fost sărbătorit
mai deunăzi la aniversarea de 70 de ani, avînd spiritul strălucitor şi putere de muncă.

Dr. Gabriel ŞTREMPEL

W ilhelm N y s s e n , începuturile picturii bizantine. Editura Institutului
Biblic şi de Misiune, Bucureşti, 1975.
Autorul acestei cărţi, Dr. W. Nyssen, este un bine cunoscut teolog german,
duhovnic al studenţilor catolici de la Universitatea din Koln (R. F. Germania) şi
profesor la Şcoala Superioară (Hochschule) din acelaşi oraş. Avînd la bază serioase
studii de teologie, filosofie şi istoria artelor, s-a specializat în interpretarea teologică
a artei creştine. Dar domeniul preferat al preocupărilor sale ca istoric de artă îl con 
stituie acela al iconografiei bizantine. In acest domeniu a publicat, de exemplu, lucra
rea Das Zeugnis des Bildes im friihen Byzanz (Mărturia icoanei în Bizanţul timpuriu),
apărută la Freiburg im Breisgau în 1962, în col. Sophia, ed. de D-sa şi de J. Tyciak
( t ) , o continuare a acesteia este lucrarea pe .care o prezentăm aici, apărută în limba
germană cu titlul Frilhchristliches Byzanz, la Leipzig în 1972.
La noi în ţară Dr. W. N yssen s-a făcut cunoscut mai întîi prin frumoasele con*
ferinţe, însoţite de proiecţii, despre bisericile româneşti cu pictură exterioară din
nordul Moldovei, pe care le-a ţinut în toamna anului 1971 la institutele noastre teo
logice, din Bucureşti şi din Sibiu.
De altfel, conferinţe cu aceeaşi temă a ţinut Dr. N yssen şi în multe din oraşele
R. F. Germania, în Austria şi în Italia, publicînd (la Koln) şi un admirabil pliant
cu 1.6 reproduceri-ilustrate ale acestor picturi, cu titlul Lichter des Heils inmitten des
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Erde. Aussenfresken der M oldaukloster in Rumănien (Lumini ale mîntuirii în mijlocul
pămîntului. Fresce exterioare ale mînăstirilor moldovene în România). Ilustraţiile sînt
însoţite de explicaţiuni competente asupra bisericilor bucovinene cu specificul for
melor lor de artă, asupra frumuseţii peisajului natural în care acestea sînt plasate,
precum şi asupra ţării şi .poporului român, caracterizat >prin unele din însuşirile lui
cele mai distinctive (cîteva din ideile -autorului cu privire la acest subiect se pot
găsi în micul articol tradus de Diac. Prof. O. Bucevschi, după o revistă germană, în
revista «Mitrcxp. Mold. şi Sucevei», an. 1976, nr. 1—2, p. 150— 152). De curînd, conţi
nutul acestui album a fost dezvoltat într-un volum masiv despre bisericile cu picturi
exterioare din nordul Moldovei, intitulat Bildgesang der Erde.
Traducerea românească a lucrării Frilhchristliche Byzanz, pe care o prezentăm
aici, apărută sub titlul începuturile picturii bizantine, se datoreşte Părintelui Profesor
D. Stăniloae (prima parte) şi fiicei sale, D-na Prof. Lidia Stăniloae (a doua parte).
Volumul, apărut în excelente condiţii tehnice, reproduce în totul ediţia germană, atît
ca format, ca număr de pagini, orînduire a cuprinsului, cît şi ca material ilustrativ.
Este o admirabilă tipăritură de format 25 X 21 cm, cuprinzînd 165 p. şi 24 planşe cu
reproduceri fotografice după miniaturi din manuscrise, dintre care 4 în alb-negru, iar
restul în culori. întreaga ilustraţie a cărţii este realizată, de altfel, după clişeele origi
nale, folosite la tipărirea ediţiei germane şi puse la dispoziţia tipografiei Institutului
nostru Biblic de către Editura Paulinus din Trier.
Volumul este închinat Prea Fericitului Patriarh Justinian şi -amplificat, faţă de
original, cu o -scurtă prefaţă de prezentare a cărţii, datorită principalului traducător
şi intitulată C îte v a cuvinte despre autor şi despre opera de faţă (p. 5—8). Urmează
un scurt C uvînt înainte al autorului, în care acesta schiţează pe scurt conţinutul cărţii
şi concepţia ei de bază (p. 9), apoi o amplă Introducere (p. 11— 53), care este mai de
grabă un veritabil studiu introductiv, unde autorul tratează despre originea icoanelor
creştine şi evoluţia concepţiei despre icoane şi a artei iconografice răsăritene pînă
la sfîrşitul epocii iconoclasmului, precum precizează autorul însuşi (p. 9). Pentru
aceasta, Dr. N yssen determină mai întîi bazele biblice ale iconografiei bizantine, selectînd textele -teofanice din diferitele cărţi ale Scripturii Vechiului şi Noului Testa
ment (Geneza, viziunile din cărţile profetice, Apocalipsa ş.a.), care au putut servi
ca izvoare de inspiraţie pictorilor şi zugravilor bisericeşti în reprezentarea persoa
nelor -divine, a apariţiilor teofanice şi a lumii cereşti (îngeri şi sfinţi) din icoanele
lor. Trece apoi la prezentarea bazelor patristice ale iconografiei răsăritene, citînd şi
comentînd textele cele mai reprezentative în această privinţă din operele Sfinţilor
Părinţi şi ale scriitorilor bisericeşti greci şi sirieni, c a : Sf. Irineu, Ipolit Romanul,
Origen, Clement Alexandrinul, Bpifanie, Efrem Şirul, Eusebiu al Cezareei, Chirii al
Ierusalimului, Vasile cel Mare, Grigorie de Nyssa, Ioan Gură de Aur, Dionisie PseudoAreopagitul, Iacob de Sarug, Ioan Damaschinul, actele sinodului al VH-lea ecumenic,
ş.a. Sînt alese texte care ilustrează concepţia orientalilor despre funcţia icoanelor şi
cinstirea lor în cult şi care au constituit temeiurile patristice ale doctrinei oficiale
despre icoane, formulate de Biserică la sinodul VII, la cel local din Constantinopol
842/843 şi la al patrulea sinod local din Constantinopol, din anul 869.
Partea cea mai mare şi mai valoroasă a cărţii (p. 54— 153) este consacrată des
crierii şi interpretării a 17 planşe -din c e le 24 care ilustrează textul cărţii. /Planşele
acestea sînt reproduceri fotografice excelente ale unora dintre cele mai celebre şi
reprezentative miniaturi bizantine după manuscrise -din sec. VI—X, toate de p rove
nienţă orientală, dar ajunse şi păstrate astăzi 'în marile biblioteci publice, muzee şi
colecţii de artă din Apus : Codicele Rossanensis din biblioteca catedralei din Rossano
(sec. VI), Cosma Indicoplevstul din Biblioteca Vaticanului (sec. IX), Biblia patriciului
Leon din aceeaşi bibliotecă (sec. X), Minologhiul împăratului Vasile II tot de acolo
(sec. X), ş.a. Comentariile care însoţesc descrierea competentă a acestor ilustraţii sînt
pătrunse de unele accente de aleasă simţire şi căldură, care atestă şi talentul poetic
al autorului. Şi aci, ca şi în studiul introductiv, Dr. N yssen face uz de citate, adesea
destul -de lungi, di-n Sifînta Scriptură, din operele Sfinţilor Părinţi, ca şi din studiile
recente ale unor istorici contemporani sau mai vechi de artă, care tratează aceleaşi
probleme. Prin punerea în paralelă a textelor biblice şi patristice citate şi a minia
turilor reproduse şi comentate, cartea urmăreşte să ne arate mai ales cit de strînsă
legătură este în arta bizantină între cuvînt şi chip, adică între textele inspirate ale
Bibliei şi ale Sfinţilor Părinţi.
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în felul acesta, atît prin studiul introductiv cît şi prin prezentarea şi interpre
tarea planşelor, lucrarea d-lui W. N yssen, deschide noi şi nebănuite căi.
Două mici adaose completează şi încheie cartea d-lui W. Nyssen. Cel dintîi cu
prinde aparatul critic sau notele (trimiterile) la izvoarele şi lucrările auxiliare folo
site şi citate în studiul introductiv şi în prezentarea şi interpretarea planşelor
(,p. 157— 163); al doilea conţine lista planşelor, în care se dau indicaţii asupra pro
venienţei şi vechimii originalelor după care au fost reproduse (p. 164— 165). Ediţia
germană cuprinde şi al treilea adaos (p. 166— 167), cu o scurtă listă bibliografică de
studii mai noi pentru istoria şi arta Bizanţului (mai toate de limbă germană), listă
care nu mai apare în versiunea românească.
La prima privire, cartea d-lui N y ssen s-ar putea să pară de un interes limitat,
autorul restrîngîndu-se la miniaturi din sec. VI—X, din ale cărora trăsături nu ne
putem face o ideie justă şi completă despre caracterele majore ale artei bizantine,
care nu pot fi desprinse decît din studiul picturii monumentale murale (mozaicuri şi
fresce), din care s-au păstrat monumente numeroase mai ales din sec. X înainte. în 
suşi titlul limitativ al ediţiei germane a cărţii (Bizanţul creştin timpuriu) ar putea
deruta pe cititor asupra adevăratului conţinut al ei, căci de fapt perioada pe care se
întinde materialul care constituie obiectul de studiu al cărţii (sec. VI— X) depăşeşte
cu mult în timp ceea ce se înţelege de obicei prin ««Bizanţul timpuriu », şi anume p e 
rioada dintre secolele IV şi VI. Totuşi, în fond, cartea prezentată aici poate trezi un
interes mult mai larg decît acela al specialiştilor în probleme de iconografie bizan
tină. Icoanele şi miniaturile reproduse şi studiate în cartea d-lui N yssen au o mare
valoare documentară, deoarece ele constituie prototipurile sau modelele unor ansam
bluri şi teme iconografice care împodobeau pereţii şi interiorul unor monumente ale
arhitecturii bizantine din aceeaşi epocă sau de mai tîrziu («bazilici, baptisterii, mar
tirii, monumente ifunerare etc.), monumente dispărute astăzi, ca, de exemplu, bise
rica Sf. Apostoli din Constantinopol (sec. IV) şi celebra Nea sau (biserica cea nouă,
tot de acolo, ctitoria împăratului Vasile Macedoneanul din sec. IX, ambele distruse
de turci după cucerirea Bizanţului şi despre care nu ne putem face deci idee decît
din copiile lor păstrate în miniaturile din manuscrise.
Cu toate că problemele care alcătuiesc conţinutul cărţii sînt tratate la un înalt
nivel ştiinţific, expunerea este totuşi accesibilă unor mase mai largi de cititori, iar
tonul folosit este cel al lucrărilor de popularizare. Deşi teolog romano-catolic, autorul
tratează problemele de doctrină şi de iconografie de pe un înalt plan ecumenist şi
într-o perspectivă doctrinară corectă, perfect ortodoxă. Comentarul planşelor prezen
tate nu s e reduce la simpla descriere seacă şi rece a icoanelor respective, la deter
minarea izvoarelor lor de inspiraţie ori la enumerarea calităţilor lor estetice, dim
potrivă, dispunînd de o temeinică şi solidă cultură teologică şi filosofică, autorul lăr
geşte mult orizontul expunerii sale despre icoanele prezentate, printr-un adîncit co
mentariu teologic, care demonstrează mai ales, în chip magistral, strînsa legătură dintre
teologia ortodoxă de o parte şi iconografie de alta, raporturile şi interferenţele lor,
precum şi roluL important pe care l-a jucat în Răsărit arta bisericească şi în primul
Ne îngăduim să facem cîteva mici corectări la unele afirmaţii de amănunt din
domeniul istoriei cultului creştin. La p. 36 se spune : «...pînă acum (adică pînă la edictul
de toleranţă de la Milan 313) Biserica dusese o existenţă ascunsă, în care Liturghia era
sâvirşită in biserici din case....» (sublinierea noastră). Adevărul este că Liturghia creş
tină putuse fi săvîrşită şi pînă atunci nu numai în case particulare, ci şi în biserici
propriu-zise, anume construite ca lăcaşuri de adunare şi de rugăciune, care începuseră'
să apară în diferite regiuni ale creştinătăţii, încă de la sfîrşitul sec. II şi începutul
sec. III şi a căror existenţă este atestată de numeroase texte literare şi de vestigiile
arheologice descoperite de curînd (a se vedea mai ales G. T. Kirsch. Edificiile sacre
creştine in primele trei secole ale Bisericii, în «Actele celui de al IV-lea Congres
internaţional de Arheologie creştină», voi. I, Roma, 1940, p. 113— 126).
La p. 33 e vorba de Învăţătura Apostolilor, «o operă care a apărut după 250».
Opera la care se face aluzie aci este un document din grupa scrierilor «pseudoapostolice», care se numeşte de fapt «Didascalia Apostolilor», spre a nu fi confundată cu
Didahia sau Învăţătura celor 12 Apostoli, care a apărut între anii 90— 120.
Mai departe, pe aceeaşi pagină, este citat un alt document din aceeaşi cate
gorie, şi anume Constituţiile A postolice, «care ni s-au păstrat într-o versiune din
sec. IV». De fapt, această scriere pseudoapostolică, compilată între anii 380—400, păs-
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trată lîn întregime în limba originală (limba greacă), n-a avut versiuni sau prelu
crări ulterioare, în alte limbi, cum s-a întîmplat cu celelalte scrieri similiare, mai vechi.
La p. 39 jos se vorbeşte despre «imnele Liturghiei bisericeşti», iar ,1a p. 40 sus,
se spune în «în Liturghia de la Pogorîrea Duhului Sfînt, încoronarea împăratului este
unită mistic cu transmiterea tablelor Legii...». De fapt, în ambele locuri citate aci,
cuvîntul liturghie din originalul german iare înţelesul de cult în general, potrivit ter
minologiei catolice şi protestante, deci este vorba nu de Liturghie, ci de imnele din
celelalte slujbe a le serviciului bisericesc din zilele respective (Vecernie-Utrenie).
La p. 101 sus, se citează «cîntarea începătoare a Liturghiei bizantine Ia sărbă
toarea Bpifaniei», dar nota respectivă (47) trimite la textul liturghiei armene. La p. 126
se citează rugăciunile bizantine ale ceasurilor de la sărbătoarea înălţării D om nului;
dar textele citate, care urmează, sînt din slujba Litiei acestei sărbători, care se cîntă
la Privegherea din ajunul înălţării. La a doua stihiră din cele citate aci, traduse după
ediţia germană, se traduce in c o r e c t: «Şi nici o sporire n-au luat Puterile prin preamă
rirea Sfintei Treimi, ci Te-au cunoscut pe Tine, Doamne...» (p. 126 jos), în loc de :
«Şi Puterile cereşti au cînfcat fără schimbare lauda cea întreit-sfîntă ; că şi după în
trupare Te-au cunoscut pe Tine, Doamne...» (vezi trad. corectă, conform originalului
grecesc, în ed. Penticostarului rom. din 1973, p. 270, col. 2 jos).
Din punct de vedere metodic, era d e dorit ca notele să fie aşezate în josul pa
ginilor cu textul la care ele se referă, cum se face de obicei, în loc să fie toate gru
pate la sfîrşitul cărţii, ceea ce face incomodă consultarea lor, mai ales că sînt împăr
ţite în două grupe cu numerotare d e o s e b ită : cele referitoare la textul Introducerii
şi cele referitoare la explicaţiile planşelor.
Traducerea românească, urmărind prea de aproape originalul german, a fost
obligată să creeze uneori cuvinte româneşti noi, neînregistrate pînă acum în dicţio
narele noastre, ca de ex. creaturitate (p. 33, r. 13), care vrea să însemneze calitatea
omului de a fi creatură a lui Dumnezeu. S e întrebuinţează, de asemenea, expresii din
graiul cărturăresc ardelean, calcate după cele germane, ca la p. 70 sus : «cel ce se
doreşte după vederea lui Dumnezeu, în loc de : «cel ce doreşte vederea lui Dumnezeu».
Din acelaşi scop de a urmări de aproape originalul german au ieşit unele fraze lungi
şi obscure, ca de ex. cea de la p. 41 : «Dacă din multele descrieri ale acestei vieţi
monahale, încoronate de scrierea înrudită a ispitirilor Sf. Antonie din V iaţa scrisă
de Sf. Atanasie, se crede că din -atitudinea acestei retrageri totale din lume, trebuie
remarcată numai asprimea acestei vieţuiri, asceza, nevoinţele pocăinţei, ca un fel de
curiozitate, ţelul propriu al acestei vieţi se sustrage unei astfel -de priviri care rămîne
la ceea c e se poate cunoaşte».
In ciuda acestor mici scăderi, cartea despre începuturile picturii bizantine a
d-lui W. Nyssen, în traducerea românească, este o lucrare cu un caracter larg acce
sibil, la care contribuie pe de o parte căldura şi interesul pe care autorul, deşi teolog
apusean, îl acordă creaţiilor geniului bizantin în artă, pe de altă parte interpretarea
profundă şi justă a sensurilor doctrinare, simbolice şi istorice ale icoanelor bizantine,
precum şi calităţile literare, incontestabile, 'ale expunerii. Iată cîteva dintre meritele
acestui studiu de iconografie ortodoxă, care trezeşte nu numai interesul cercetătorilor
şi istoricilor noştri de artă, dar poate fi util chiar şi preoţilor, pictorilor 'bisericeşti,
teologilor şi studenţilor de la institutele noastre teologice, cărora le poate servi ca
material intuitiv pentru lecţiile de istoria artei creştine din cadrul cursului de Litur
gică şi al celui de Bizantinologie. îmi exprim bucuria de a ved ea tradusă în
limba noastră cartea prezentată aici, spre a fi pusă la îndemîna pictorilor, a teologilor
şi a laicilor, destul de numeroşi, de la noi, care se interesează de astfel de probleme
şi cărora le este inaccesibilă limba germană. Tuturor acestora, lucrarea profesorului
W. N. le înlesneşte o înţelegere justă şi .mai profundă a unor teme* preferate ale v e 
chii iconografii bizantine, perzistente pînă azi în pictura murală a bisericilor orto
doxe, pe care autorul le explică, indicînd textele «biblice, patristice şi liturgice din
care ele s-au inspirat sau pe care le-au ilustrat şi p e baza cărora putem desprinde
viziunea artiştilor respectivi despre lumea cerească şi realizarea operei mîntuirii precum
şi concepţia lor despre rolul şi funcţia icoaneloT în spiritualitatea creştină ortodoxă.

Pr. Prof. Ene BRANIŞTE
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«GLASUL BISERICII», revista oficială a M itropoliei Ungrovlahiei, ari.
XXXIV (1975) :
Numărul 5— 6,
pe lunile mai-iunie, cuprinde :
— R e d a c ţ i a , De Sfintele Paşti la palatul pa
triarhal (p. 433—435) [— şi în acest an, după da
tină, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a
primit preoţimea Capitalei în prima zi de Paşti,
seara. Au fost de faţă, ca de obicei, Episcopii-vicari ai Patriarhiei şi ai Arhiepiscopiei Bucureş
tilor, Conducătorii şi funcţionarii superiori ai ser
viciului Administraţiei Patriarhale şi ai Arhiepis
copiei, precum şi conducătorii şcolilor de învăţămînt teologic din Bucureşti.
A luat de asemenea parte Eminenţa Sa Olaf
Sundby Arhiepiscopul Bisericii Evanghelice-Luterane
din Suedia, oaspete al Patriarhiei Române în acea
vreme.
După intonarea troparului învierii «Hristos a
înviat...», în numele preoţimii din Capitală a adre
sat Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, cu
vînt de felicitare şi de bune urări cu prilejul
Sfintelor Sărbători, Pr. Constantin Grigorescu, de
la parohia Boteanu, care a subliniat duhul nou
imprimat de Prea Fericitul Patriarh Justinian în
activitatea
multilaterală
a Bisericii noastre în con<
♦
diţiile sociale noi.
în cuvîntul de răspuns, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Justinian a evidenţiat înţelegerea pe care
a întîlnit-o la preoţimea română în activitatea sa
de a pune Biserica în slujirea omului nu numai
pe tărîm religios ci şi pe teren social.
Adresîndu-se Arhiepiscopului Olaf Sundby a fă
cut o scurtă prezentare a raporturilor cordiale care
au caracterizat raporturile dintre Biserica Ortodoxă
Română şi Biserica Evanghelică—Luterană din Sue
dia încă din vremea spătarului Nicolae Milescu
pînă în prezent.
După aceea Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian s-a întreţinut cu cei prezenţi, ciocnind cu
fiecare îndătinatul «ou de Paşti»].
I

*

•

•

•

|

•

în rubrica «A n iv e rs ă r i» :
— Redacţia,
Sărbătorirea Prea Fericitului
Părinte Patriarh Justinian la aniversarea împlinirii
a 27 de ani de patriarhat (p. 436—437) [— după
săvîrşirea Tedeumului de mulţumire săvîrşit de un
sobor de preoţi sub protia P. S. Roman Ialomiţeanul, cei prezenţi la această aniversare — mem

bri ai Sfîntului Sinod, conducători şi funcţionari
superiori ai Administraţiei Patriarhale, ai centrului
arhiepiscopesc şi ai şcolilor de învăţămînt teolo
gic din Bucureşti, — au trecut în cabinetul patri
arhal.
In numele tuturor celor prezenţi a adresat cu
vînt de felicitare şi de bune urări înaltului săr
bătorit, I. P. S. Teoctist, Arhiepiscop al Craiovei
şi Mitropolit al Olteniei.
In cuvîntul de răspuns Prea Fericitul Părinte
Patriarh Justinian a schiţat sensul întregii activi
tăţi desfăşurate de Biserica Ortodoxă Română, pe
plan bisericesc şi social, în timpul arhipăstoririi
Sale ca Patriarh.
Apoi Prea Fericirea Sa a făcut o scurtă dare
de seamă asupra vizitei pe care a întreprins-o, în
fruntea unei delegaţii sinodale la Locurile
Sfinte.
La sfîrşit a mulţumit tuturor celor prezenţi la această sărbătorire].

In rubrica «Pastorale» :
— f J u s t i n i a n , Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, Pastorală la Învierea Domnului, 1975 (p.
438-441).
— f A n t i m, Episcopul Buzăului, Pastorală la învierea Domnului, 1975 (p. 442—444). '
— f A n t i m, Episcopul Dunării de Jos, Pas
torală la învierea Domnului, 1975 (p. 445—447).

în rubrica
«îndrumări pastorale şi omiletice» :
— Diac. P. I. D a v i d ,
îndoiala lui Toma,
încredinţarea noastră pentru învierea Domnului.
Predică «la Duminica Tomii (p. 448—451);
— Diac. Petre Z a m f i r a ,
Predică la Dumi
nica Mironosiţelor (p. 451—455);
— Pr. Lector Dumitru R a d u , Predică la Du*
minica Samarinencii (p. 455-r459);
— Pr. Corneliu S a v a, Predică la Apostolul
din Duminica a cincea după Paşti (p. 459—461) ;
— Pr. David P o p e s c u ,
La Apostolul din
Duminica Orbului (p. 462—465) ;
— Pr. Constantin N. G a 1 e r i u, La Duminica
Pogorlrii Duhului Şfînt (p. 465—469) ;
— Teodor M. P o p e s c u (f), Predică la Du
minica Tuturor Sfinţilor (p. 469—472);
9
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— Pr.
473-477).

Anatolie Z a r e a ,

Vinerea

Sfintă

(p.

In rubrica
«Pentru pacea a toatq. lumea» :

Se aşteaptă ca rezultatele cercetărilor ce au loc
în prezent să contribuie în amănunt la cunoaşte
rea vieţii poporului evreu în timpul şederii în Egipt
şi în perioada ce a urm at ieşirii din Egipt].

v

— R e d a c ţ i a , Acţiuni in slujba păcii (mai —
iunie 1975) (p. 469-483).
— Diac. Prof. O. B u c e v s c h i , Cezar V a s iI i u şi Pr. An. L e f t e r , Ştiri ecumenice (p. 484—
497).

In rubrica
«Articole şi studii» :
— Pr. Boris R ă d u l e s c u , Întruparea Cuvîn
tului lui Dumnezeu (p. 498—513) | — pornind de la
prezicerea că întruparea Fiului lui Dumnezeu este
manifestarea iubirii lui Dumnezeu faţă de crea
tu ra Sa, urmărind îndumnezeirea omului, din care
pricină întruparea constituie baza, sensul şi scopul
creaţiei, autorul dezvoltă pe larg, aceasta în para
grafele : — întruparea spre m in tu ire ; — întruparea
spre s la v ă ; — Naşterea lui H risto s; — Partici
parea făpturii la Naşterea lui Hristos (prin trei
categorii de oameni : păstorii, magii, Irod împreună
cu fariseii şi cărturarii) ; — Adevărul despre IisusJ.
— Diac. Prof. O. B u c e v s c h i ,
Patimile şi
învierea Domnului (p. 513—523) [— o aprofundată
meditaţie asupra sensului Patimilor şi învierii Domnului în cadrul mîntuirii].
— Pr. Prof. Mihail B u 1 a c u, Omilia hrisostornică in Ortodoxia românească (p. 523—540) [—
autorul urmăreşte să demonstreze influenţa bine
făcătoare pe care a exercitat-o omilia hrisostomică asupra credincioşilor ortodocşi români în de
cursul veacurilor].
— Doctorand Gheorghe D. B u r t a n, Elibera
rea poporului evreu din robia egipteană in cerce
tările istorice şi arheologice mai noi (p. 541—551)
[— lucrare de seminar susţinută în cadrul pregă
tirii doctoratului în teologie, întocmită sub con
ducerea Pr. Prof. Dr. Mircea Chialda.
Autorul înfăptuieşte demonstraţia sa în paragra
fele : 1. «Preliminarii» ; — 2. «Intrarea israeliţilor
în Egipt şi robia egipteană» ; — 3. «Viaţa popo
rului evreu în Egipt» ; — 4. «Eliberarea poporului
evreu din robie şi drumul străbătut din Goşen
spre Muntele Sinai» ; — 5. «Epoca în care poporul
evreu a ieşit din robia egipteană».
Autorul ajunge la constatarea că cercetările is
torice şi arheologice de la sfîrşitul veacului XIX
pînă în prezent au confirmat cele menţionate în
Sfîntă Scriptură, făcînd posibilă cunoaşterea isto
riei, culturii şi civilizaţiei popoarelor menţionate
în Sfîntă Scriptură, deşi rămîn încă multe aspecte
de lămurit.
In privinţa aşezării evreilor în Egipt cercetările
noi stabilesc că aceasta a putut avea loc în vre
mea stăpînirii Egiptului de către hiesoşi (1730—1580
î.d.Hr.) ; iar ieşirea din Egipt ar fi avut loc între
1520—1230 pe vremea faraonului Memeptach (1238—
1219 I. d. Hr.).

în rubrica «Documentare» :
— Pr. Alexandru-Armand M u n t e a n u, Ghid
bibliografic, pe teme şi probleme din publicaţiile
revistei «Glasul Bisericii». Continuare (p. 532—563).
— Doctorand Mihail P o p e s c u ,
Controversa
dintre teologii bizantini şi cei musulmani în seco
lele X II—XV (p. 563—566, corect 576) [— întrucît
cercetarea controverselor dintre creştini şi musul
mani în această perioadă au avut caracter parţial,
autorul înfăţişează această controversă dinainte de
căderea Constantinopolului, în întregul ei. Analizînd opera diferiţilor teologi ortodocşi bizantini şi
musulmani, autorul constată că din controversa
islamo-bizantină s-au evidenţiat caracterul paşnic al
Ortodoxiei, care a înţeles să lupte împotriva ne
credincioşilor cu arma cuvîntului şi a convingerii.
In această controversă s-a precizat că dreapta cre
dinţă pe care o apărau trebuie pusă în slujba cre
dinciosului creştin şi aproapelui acestuia, care —
după părerea teologilor bizantini — este omul în
genere, indiferent de credinţa lui, deci şi musul
manul.
Acest aspect al teologiei bizantine a rămas propriu Ortodoxiei pînă în vremea noastră, vremea
dialogului ecumenic între toate religiile].
— Prof. Cornel R ă d u l e s c u , Primele tradu
ceri româneşti ale cărţilor de ritual. Secolele X V I—
XVIII. Studiu istoric, liturgic şi lingvistic. Partea
II (p. 567—591) T— In această parte, autorul cer
cetează : 2. «Primele atestări ale limbii române
în manuscrise» (Psaltirea Scheiană; Psaltirea Voroneţeană; Psaltirea H u rm u za k i; Codicele Voroneţean) ; 3. «Primele tipărituri româneşti» (Traduce
rile tipărite de Coresi). Studiul va continua].
9

— Lector Sebastian B a r b u-B u c u r, Elemente
teoretice in arta lui Filotei sin Jipăi — «Grama
tica muzicală» (50 de pagini cu numerotaţie gre
şită) [— autorul demonstrează că «propedia» lui
Filotei este importantă pentru literatura, muzico
logia şi mai ales bizantinologia românească, ea
dînd posibilitatea specialiştilor să transcrie şi să
studieze documente muzicale, care descoperă valori
vechi de cultură muzicală românească.
Articolul reproduce fotografic şase pagini din
această propedie şi în cele VII anexe transcrie pe
notaţie psaltică şi lineară unele bucăţi muzicale
din această propedie].
— Pr. Gheorghe N ă s t a s e, Figuri de cle
rici in opera lui Mihail Sadoveanu (18 pagini) [—
autorul înfăţişează chipuri de preoţi şi icoane de
viaţă creştină din viaţa religioasă a credincioşilor
români cîrmuiţi în trăirea lor duhovnicească de
aceşti clerici, care şi-au făcut datoria cu rîvnă şi
modestie în ogorul Domnului, fie ca preoţi de
mir, fie ca schimnici şi monahi în mînăstirile care
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constituiau focar de lumină şi popas de odihnă şi
de îndrumare pentru poporul român.
Sînt impresionante paginile pe care autorul le*a
extras din primele cinci volume ale operei marelui
povestitor Mihail Sadoveanu. Şi este cu atît mai
mare meritul autorului că a înfăţişat public încă
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odată aceste chipuri de clerici şi icoane de viaţă
creştină].
După rubrica «Viaţa bisericească in cuprinsul
Mitropoliei» : — «Arhiepiscopia Bucureştilor» (p. 640
—668) ; — «Episcopia Buzăului» (p. 669—676) ; —
«Episcopia Dunării de Jos» (p. 671—686), revista
se încheie cu rubrica «Recenzii» (p. 687—692).
im

«MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI SUCEVEI», revista oficială a A rhiepis
copiei Iaşilor şi a Episcopiei Romanului şi Huşilor, an. LI (1975) :
Numărul 5— 8,
pe lunile mai-august, cuprinde :

în rubrica
«Trepte în istoria patriei» :
— R e d a c ţ i a , A XXXl-a aniversare a elibe
rării Patriei, 23 August 1944—23 August 1975 (p.
361—363) [— articol editorial închinat evenimentu
lui aniversar, în care sînt sintetizate aspectele vieţii
noi realizate în ţara noastră în cei 31 de ani de
muncă încordată dar bogată în înfăptuiri].
— R e d a c ţ i a , Victorie—Independenţă : 9 mai
1944 — ziua victoriei; 9 mai 1877 — ziua inde
pendenţei (p. 364—368) [— articol editorial închi
nat aniversării celor două mari evenimente din
viaţa poporului român : proclamarea independenţei
(9 mai 1877) şi victoria asupra fascismului (9 mai
1944).
Articolul subliniază faptul că la această ani
versare poporul român priveşte cu încredere la des
tinul său şi la împlinirea năzuinţelor sale perma
nente de libertate, pace şi progres social].
— T. M., România in lume (p. 369—372) [— o
sintetică trecere în revistă a principiilor funda
mentale şi a rezultatelor remarcabile ale activi
tăţii politice internaţionale desfăşurate de Româ
nia în lumea contemporană, şi manifestarea ade
ziunii la politica de pace şi colaborare promovată
de Conducerea Ţării].

în rubrica
«La sărbătoarea sărbătorilor» :
— f I u s t i n , Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitro
polit al Moldovei, Pastorală la învierea Domnului,
1975 (p. 373-377).
— f P a r t e n i e , Episcopul Romanului şi H u
şilor, Pastorală la învierea Domnului, 1975 (p. 378-382).

în rubrica «Strădanii
pentru unirea tuturor românilor» :
— N. G r i g o r a ş , Mihai Viteazul. 375 de ani
de la prima unire politică a ţărilor române (p.
383—397) [— o înflăcărată şi bine întemeiată evo
care a personalităţii, a demnităţii şi a acţiunii
vizionare a domnitorului care a unit pentru prima
oară toate ţările române sub o singură conducere
politică].

— Pr. Scarlat P o r c e s c u, Organizarea Bi
sericii din Moldova pe vremea domniei lui Mi
hai Viteazul (p. 398—406) [— o foarte documen
tată înfăţişare a organizării Bisericii din Moldova
efectuată sub Mihai Viteazul, organizare deve
nită necesară din pricina părăsirii scaunelor de că
tre mitropolitul şi unii ierarhi Ia intrarea arm a
telor lui Mihai Viteazul în Moldova.
Organizarea efectuată în duhul Ortodoxiei na
ţionale a durat însă numai pînă în septembrie 1600,
cînd s-a reîntors în scaun domnitorul fugar, Ieremia Movilă].

în rubrica «Studii» :
— Preot Nicolae M a x i m ,
Concepţi protes
tante mai noi despre Sfinta Scriptură. Teză de
doctorat (p. 406—556) [— era firesc ca în vremea
cînd toate confesiunile creştine snît convinse şi
participă la dialogul ecumenic, în vremea cînd teo
logii creştini lucrează împreună la o traducere ecumenică a Bibliei, problema cunoaşterii sintetice
a concepţiilor mai noi din protestantism să fie
cercetată şi în teologia ortodoxă română.
De aceea salutăm apariţia acestei lucrări ela
borată de Pr. Nicolae Maxim, care aşa cum pre
cizează referentul principal la sfîrşitul prefeţei : «a
avut prilejul de a studia, în 1968—1970, la S tras-.
bourg. Acolo el a cunoscut profesori de teologie
protestantă, sub îndrumarea cărora a lucrat. In
aceste împrejurări el s-a manifestat ca un ele
ment deosebit de înzestrat şi a colaborat, în spirit
ecumenist, cu profesorii şi colegii săi din Strasbourg», precizînd totdeauna învăţătura ortodoxă.
Redăm felul cum este organizat conţinutul aces
tei deosebit de utile lucrări pentru cunoaşterea
curentelor şi aspectelor principale din exegeza pro
testantă actuală.
După «Prefaţa» (p. 409—411), semnată de
Prof. Petru Rezuş, urmează conţinutul tezei.

Pr.

Introducerea, sub titlul «Concepţi despre Sfîntă
Scriptură în protestantismul actual» (p. 413—426),
tratează : 1. «Locul Bibliei în dialogul ecumenic» ;
— 2. «Studiul biblic protestant în trecut şi as
tăzi» ; — 3. «Curente şi aspecte în exegeza pro
testantă».
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A.
— Concepţii protestante mai noi despre Sfin- în Biserică» ; — «Simbolul apostolic, regula de in
ta Scriptură (p. 426—528) se ocupă de urm ătoa
terpretare a Scripturii»).
rele probleme :
Cap. V. — Principii şi metode de interpretare
a Scripturii (p. 489—514).
Cap. I. — Sfînta Scriptură ca document al
a) Karl Barth (— «Cadrul dialectic al teologiei
Revelaţiei divine supranaturale» (p. 427—442).
biblice» ; — «Barth şi interpretarea dialectică a
) 1. — «Inspiraţia Sfintei Scripturi» : a) Karl
Scripturii» ; — «Principii ermeneutice la Karl
Barth (— «Biblia ca mărturie a Revelaţiei divine» ;
Barth»). b) Rudolf Bultmann şi interpretarea exis
— «Autorii biblici ca organe ale Revelaţiei» ; —
tenţială a Scripturii : a) «Demitizarea» (— «Bult
«Caracterul revelat al Scripturii»), b) Rudolf Bultm ann şi Heidegger» ; — «Demitizarea, cerinţă a
mann.
2.
«Ineranţa Sfintei Scripturi» : a) Karl Barth exegezei biblice contemporane» ; — «Exemple de
demitizare la R. B ultm ann»); b) Analiza existen
(— «Cuvîntul Scripturii în limitele omenitătii» ; —
ţială (— «Bultmann şi interpretarea antropocentrică
«Adevăr istoric şi adevăr biblic»), b) Rudolf Bulta
Scripturii»
;
—
«Iisus
şi
Kerygma»).
c)
Gerhard
mann (— «Caracterul mitologic al limbajului nouEbeling. d) Ernst Fuchs («Ermeneutică în calitate
testamentar» ; — «Mitul şi limbajul mitic»), c) Ernst
de teorie a limbajului» ; —«Interpretarea
existen
Kăsemann.
ţială a limbajului»), e) GiXnther Bornkamm. f) Os
Cap. II. — Sfînta Scriptură ca document is
car Cullmann (— «Necesitatea studiului critic a
toric (p. 442-458).
Scripturi»); g) Paul Tillich.
1. «Autenticitatea şi integritatea cărţilor biblice» :
Cap. VI. — Demitizarea Scripturii —
un pro
a) Karl Barth (— «Autenticitatea Noului Testament»).
gram exegetic inacceptabil (p. 514—528).
b) Emil Brunner. c) Rudolf Bultmann (— «Apari
1. «Demitizarea o problemă de critică a lim
ţia Evangheliilor ca descrieri mitice ale cultului lui
bajului». 2. «Analiza existenţială — o nouă mi
Hristos» ; — «Problema sinoptică» ; «Problema auten
tologie» (— «Funcţiile interpretării existenţiale»).
ticităţii Evangheliei de la Ioan»). d) Ernst Kăse
— 3. «Iisus din Nazaret şi Hristos al credinţei».
mann (— «Predica
lui Hristos şi predica asupra
— 4. «Implicaţiile logice ale demitizării»).
lui Hristos» ; — «Cuvîntările lui Iisus şi cuvîntăB. — Principii de interpretarea Scripturii în teo
rile profetice»).
logia ortodoxă (p. 528—545) se ocupă de urm ătoa
rele probleme :
Cap. III. — Canonul şi unitatea Sfintei Scrip
1. «Ireductibilitatea mitului necreştin la simbo
turi (p. 458—472). a) Karl Barth (— «Canonul operă
lul biblic». — 2. «Caracterul teandric al discursului
a comunităţi primare şi regulă de credinţă verifi
biblic». — 3. «Valenţele apofatice ale Ortodoxiei».
cabilă a Bisericii» ; — «Unitatea Sfintei Scripturi»),
— 4. «Discursul biblic ca discurs simbolic». — 5.
b) Rudolf Bultmann (— «Canonul Noului Testa
«Principiul tradiţionalist în interpretarea Scripturii».
ment» ; — «Atitudinea lui R. Bultmann faţă de
C. — Concluzii — Orizontul ecumenic al exe
Vechiul Testament»), c) Gerhard Ebeling şi ideea
gezei biblice (p. 545—547).
unui «canon în canon»,
d) «Canonul Scripturii şi
Urmează apoi Bibliografia (p. 548—552) şi «Curriunitatea Bisericii la Ernst Kăsemann» (— «Rapor
culum vitae» (p. 553—554).
tul dintre Scriptură şi Evanghelie» ; — «Canonul
Precum se poate vedea din acest cuprins dez
şi unitatea Bisericii» ; — «Canonul Noului Testa
voltat al tezei sale de doctorat, Pr. Nicolae Maxim
ment, un canon arbitrar şi provizoriu»).
«aduce un aport nou şi incontestabil pentru teo
Cap. IV. — Raportul dintre Sfînta Scriptură şi
logia ortodoxă în ceea ce priveşte concepţiile teo
Sfînta Tradiţie (p. 472—489).
logilor protestanţi». Aceasta dovedeşte că autorul
a) Karl Barth (— «Scriptura ca autoritate su
a
adîncit fiecare problemă în parte, manifestînd
premă în Biserică şi criteriu al Tradiţiei verita
seriozitate şi maturitate în studierea exegezei pro
bile» ; — «Forme recunoscute ale Tradiţiei» ; —
testante din poziţia ortodoxă].
«Exegeza — simplă explicare, iar n u interpretarea
In rubrica « Predici » :
Scripturii» ; — «Predica şi sacramentele ca m ăr
turii ale Revelaţiei» ; «Doctorii Bisericii şi Scrip
— Pr. Prof. D. B e 1 u, Predică la Duminica
tura» ; — «Succesiunea apostolică în Biserică»), b)
Slăbănogului (p. 555—560) ;
Ernst Kăsemann (— «Biserica, creaţie a Cuvîntu— Pr. T. B o d n a r, «Iată Fiul tău, iată mama
lui»). c) Gerhard Ebeling (— «Sola Scriptura şi
Ta» (p. 560—563) ;
problema Tradiţiei într-o nouă perspectivă» ; —
— Pr. I. H r i s c u, La
Sfîntul Prooroc Ilie
«Tradiţia apostolică singura tradiţie veritabilă» ; —
(p. 563-565) ;
«Suficienţa Scripturii exclude necesitatea tradiţiei» ;
— Pr. Dr. N. C i u d i n, La Schimbarea la faţă
— «Biserica în calitate de «Creatura Verbi» ; —
a Domnului (p. 565—568)].
>
«Sola Scriptura şi problema Tradiţiei în situaţia
în rubrica «în sem n ări» :
ermeneutică actuală»), d) Kristen Ejner Skydsgaard.
— Medalierea /. P. S. Mitropolit Iustin (p. 569);
e) Oscar Cullmann (— «Paradosis şi Kyrios» ; —
«Tradiţia apostolică şi Tradiţia postapostolică» ; —
— /. P. S. Teoctist, Mitropolitul Olteniei vizi
«Canonul noutestamentar, normă revelaţională unică
tează unele mînăstiri şi biserici monumente isto
«
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rice din Arhiepiscopia laşilor şi pe I. P. S. Mi
tropolit Iustin (p. 569).
— I. P. S. Mitropolit Teofil, conducătorul Ar
hiepiscopiei ortodoxe române pentru Europa Cen
trală şi Occidentală, a încetat din viaţă '(p. 569—
570).
— Pr. Gh. R a d u , Conferinţa mondială a Anului internaţional al femeii (p. 571—573).

In rubrica
«Actualităţi ecumenice» :
— Diac. V. A x i n i a, Vizita delegaţiei Bise
ricii Ortodoxe Române la Ierusalim — 20—30 mai
1975 (p. 574-578).
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— Arhim. Epifanie N o r o c e l ,
Vizita delega
ţiei Bisericii Ortodoxe Române făcută Bisericii Or
todoxe Ruse - 9 —16 iunie 1975 (p. 578-585).
— Diac. V. A x i n i a, Sesiunea Comisiei teologice
a Conferinţei Creştine pentru Pace — Mînăstirea
Cernica, 2 7 -3 0 mai 1975 (p. 586-588).
— Secretarul General al Consiliului Ecumenic al
Bisericilor, Philip Potter, vizitează biserici şi m î
năstiri din Arhiepiscopia Iaşilor şi pe I. P. S. Mi
tropolit Iustin (p. 588—589).
— Profesorul Oscar Cullmann în ţara noastră
(p. 590).
Revista se încheie cu rubrica «Cronica biseri
cească» : — «Arhiepiscopia Iaşilor» (p. 591—604) ;
— «Episcopia Romanului şi Huşilor» (p. 601—605).

«MITROPOLIA OLTENIEI», revista oficială a Arhiepiscopiei Craiovei
şi a Episcopiei Rîmnicului şi Argeşului, an. XXVII (1975) :
Numărul 5—6,
pe lunile mai-iunie, cuprinde

în rubrica «Pastorale» :
—
T e o c t i s t , Arhiepiscop al Craiovei şi
Mitropolit al Olteniei, Pastorală la Învierea Dom
nului, 1975 (p. 331-335).
— f Iosif,
Episcopul Rîmnicului şi Argeşu
lui, Pastorală la învierea Domnului, 1975 (p. 336—
339).

In rubrica « A n iv e rs ă ri» : «Aniversarea
primei uniri politice a tuturor românilor» :
— Prof. T. G. B u 1 a t, Mihai-Vodă Viteazul şi
Biserica Olteniei (p. 340—349) [— întemeiat pe do
cumentele publicate de Institutul de Istorie «N.
Iorga» în volumul Documenta Romanae historica
B. — Ţara Românească, voi. XI : Domnia lui Mihai
Viteazul, Editura Academiei R. S. România, Bucu
reşti, 1975, LI + 745 p., autorul prezintă docu
mentele care se referă la mînăstirile şi bisericile
pe seama cărora au fost emise documente de Mi
hai Viteazul.
Conţinutul documentelor este grupat pe urm ă
toarele mînăstiri şi biserici :
— Biserica Sfintei Episcopii din Rîmnic ; — Mî
năstirea Tismana ; — Mînăstirea C o z ia ; — Ctito
ria boierească de la Stăneşti ; — Mînăstirea de
la Cepturoaia ; — Mînăstirea de la Călui ; — Mî
năstirea Coşuna-Bucovăţ].
'
— Pr. Prof. Mircea P ă c u r a r i u, Mihai Vi
teazul şi Biserica Ortodoxă Românească din Tran
silvania (p. 350—356) [— prezentînd unele aspecte
ale legăturilor bisericeşti ale lui Mihai Viteazul cu
românii transilvăneni, autorul grupează materialul
astfel : — «Mihai Viteazul şi catedrala mitropo
litană din Alba lulia ; — «A fost îngropat trupul
lui Mihai Viteazul în catedrala din Alba lulia ?» ;
— «Este Mihai Viteazul întemeietorul catedralei din
Alba lulia ?» ; — «Alte ctitorii ale Domnului uni

rii» ; — «Mihai Viteazul şi preoţimea românească
din Transilvania» ; — «Un egumen de la Tismana
ajuns episcop în Maramureş»].
— Gheorghe C r o n ţ, Episcopul Luca al Bu
zăului, sol diplomatic al Voievodului Mihai Viteazul (p. 357—363) [— avînd în vedere personalita
tea excepţională pe multiple planuri a lui Mihai
Viteazul, autorul analizează politica sa internaţio
nală, în care el a folosit personalităţile de seamă
din Biserica Ortodoxă ca patriarhul de Constanti
nopol pe lîngă Poarta otomană şi episcopul Luca
al Buzăului pe lîngă Moscova ţaristă.
Autorul grupează astfel materialul demonstra
ţiei s a l e : 1. «Ţelurile diplomaţiei lui Mihai Vi
teazul» ; — 2. «Episcopul Luca sol diplomatic al
lui Mihai Viteazul»].

«1750—Pelendava— Craiova — 500».
— f N e s t o r Vomicescu, Episcop-vicar, Ori
ginea românească a denumirii Municipiului Craiova
şi a Arhiepiscopiei Craiovei (p. 364—373) [— stu
diul constituie dezvoltarea foarte documentată a
comunicării susţinute la Simpozionul «Preliminarii
la Dicţionarul toponimic al Olteniei», care a avut
loc Ia Craiova, la 13 septembrie 1974, în cadrul
Academiei de ştiinţe sociale, Centrul Craiova şi al
facultăţii de filozofie-istorie a Universităţii din Cra
iova.
Autorul demonstrează că denumirea «Craiova»
este de origine română provenind de la un «crai»
al păstorilor de vite, care-şi avea reşedinţa în ve
chea aşezare Pelendava, şi că numai compararea
între contextul istoric şi filologic îşi pot mări
sfera în istoria vieţii şi culturii popoarelor vecine].
— Prof. T. G. B u I a t, Metocuri mînăstireşti
în Craiova şi importanţa lor (p. 374—380) [— pre
zentînd şi analizînd date documentare, autorul de
monstrează că metocurile pe care le aveau în ce
tatea Craiovei diferite mînăstiri, din ţară şi de
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peste hotare, au contribuit efectiv la dezvoltarea
vieţii culturale şi de asistenţă socială a Craiovei].

continuare din nr. 3—4/1975, p. 226—230, al ace
leiaşi reviste].

— Prof. Ştefan B a z i 1 e s c u, Mărturii despre
Craiova şi despre bisericile şi mînăstirile ei in
secolele X V I —XIX, aparţinind unor călători străini
(p. 381—386) [— sînt prezentate ştirile lăsate de
diferiţi străini, călători sau cu anumite rosturi în
Ţara Românească, începînd cu însemnările secre
tarului lui Petru Cercel, din anul 1583, pînă la da
tele cuprinse în cărţulia francezului Theodore Margot, intitulată O victorie in cele şaptesprezece dis
tricte ale României, tipărită în tipografia lui C.
A. Rosetti, în 1859.

— Pr. Ion R ă d u ţ, Valoarea catehetică a m u
zicii in cultul ortodox (p. 424—427) [— o succintă
înfăţişare a formei antifonale şi psalmodice în
care se cînta în Biserica creştină în epoca patris
tică, ceea ce justifică măsura Sfîntului Sinod or
todox român de a introduce cîntarea omofonă în
cultul Bisericii Ortodoxe Române].

Coordonarea acestor ştiri lăsate de călători stră
ini în Ţara Românească, coroborate cu datele is
torice din documentele interne, dovedeşte valoarea
acestor informaţii].

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 (VI) (p.
378—393) [— în această parte a traducerii sale,
Pr. Olimp N. Căciulă publică în continuare capi
tolul despre «Activitatea filantropică a Sfintei Elena
împărăteasa şi a altor femei creştine din epoca
bizantină»].
— Protos. Prof. Veniamin M i c 1 e, Tematica
moral-religioasă a predicilor Sfinţilor Trei Ierarhi
(p. 394—404) [— analizînd cuprinsul omiliilor celor
Trei Ierarhi, autorul demonstrează că în activi
tatea lor predicatorială Sfinţii Trei Ierarhi au avut
ca surse de inspiraţie învăţătura creştină şi cu
noaşterea realităţilor moral-sociale contemporane, adică elementele absolut necesare pentru asigurarea
eficacităţii predicii în viaţa ascultătorilor. De aceea
activitatea predicatorială a Sfinţilor Trei Ierarhi este
de un real şi permanent folos pentru preot].

In rubrica «Studii biblice» :
— Pr. Prof. Nic. P e t r e s c u, Tîlcuirea apos
tolului duminical (VII). Duminica a şasea după Ru
salii : Romani XII, 6—14 (p. 405—408).

In rubrica
«Pagini de antologie

t

patristică» :

— Sf. Vasile cel Mare, Omilia despre invidie
(p. 409—415) [— traducere de Pr. D. Fecioru, după
textul din Patrologia greacă, voi. XXXI, col. 372—
385].

-In rubrica
«/n sprijinul activităţii pastorale» :
— f T e o c t i s t , Arhiepiscop şi Mitropolit, La
Emaus (p. 416—419) [— un model de tîlcuire pen
tru vremea noastră a faptului petrecut de cei doi
ucenici, cu care a călătorit împreună Domnul în
viat de la Ierusalim la Emaus].
— Pr. I. I o a n i c e s c u, Veşmintele liturgice
şi semnificaţia lor in atenţia şi grija permanentă
a slujitorilor sfîntului altar (II) (p. 420—423) [—

In rubrica «Drumar omiletic» :
— Protos. Prof. Veniamin M i c 1 e, Predică la
Duminica a treia după P a ş ti: Femeia in viaţa
creştină (p. 428—431) ;
m

— Pr. Vasile P r e s c u r e ,
Predică la Dumi
nica a patru după Paşti. Ajutorarea aproapelui (p.
431-434) ;
— Pr. I. I o a n i c e s c u, Cuvînt de
tură la Înălţarea Domnului (p. 435—437) ;

învăţă

— Arhid. Prof. Ioasaf G a n e a, Predică
praznicul Sfintei Treimi (p. 437—441) ;

la

— Pr. Dr. Iftode L e o n, Sfinţii Apostoli Pe
tru şi Pavel, martori ai Dumnezeirii Mîntuitorului
Hristos (p. 441—443) ;
— f Teoctist,
Arhiepiscop şi Mitropolit,
Cuvintări ocazionale: — la primirea clerului craiovean în prima zi de Paşti (p. 468—469) ; — La
serbarea de sfîrşit de an la Seminarul teologic
din Craiova, în ziua de 27 iunie
1975 (p. 463 —
465).

In rubrica «D ocu m en te» :
— Pr. Prof. Dr. M.Ş e s a n,
Din legăturile
Episcopiei Rîmnicului cu Braşovul în secolul XVIII
(p. 444—446) [— o interesantă şi binevenită com
pletare la volumul : Oltenia sub stăpînirea austri
acă, 1719—1739, alcătuit de Şerban
Papacostea şi
pubiicat în Biblioteca istorică a Institutului de Is
torie «N. Iorga» al Academiei Române, XXIII,
Bucureşti, 1971, 319 p.
Completarea se bazează pe documentele cuprinse
în «Corpus documentar transilvănean», partea a
V-a : «Valachica», alcătuit de consilierul aulic Karl
Ludwig Rosenfeld (1804—1869) şi aflat la Arhivele
Statului din Sibiu sub cota H 6—9, conţinînd do
cumente dintre 1692 şi 1855. Acest dosar n-a fost
cunoscut de Şerban Papacostea.
In cuprinsul articolului autorul reproduce, ca
ilustrare patru documente : din 1723, 1728, 1736 şi
1738].

In rubrica «în sem n ări» :
— Pr. I. I., Testamentul maicii Teofana, mama
lui Mihai Viteazul (p. 477) [— consideraţii asupra
articolului cu acest titlu publica de Şerban Cioculescu în «România literară» nr. 22/1975].
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In rubrica
«însemnări pe file de cronică» :

de ani de la prima unire a ţărilor române sub
Mihai Viteazul (p. 456).

— Teodor N. M a n o l a c h e , Acţiuni şi în
făptuiri din patria noastră şi din alte ţ ă r i : m a i iunie 1975 (p. 448—455).
— Pr. Ioan I o a n i c e s c u , Manifestări oma
giale la Craiova, prilejuite de sărbătorirea a 375

După rubrica «Cronica bisericească» : — «Bise
rica Ortodoxă Română» (p. 457—461); — «Mitro
polia Olteniei» (p. 462—465); — «Arhiepiscopia Cra
iovei» (p. 465—474), revista se încheie cu rubrica
«Recenzii» (p. 475—478).

«MITROPOLIA BANATULUI», revista oficială a Arhiepiscopiei Timi
şoarei şi Caransebeşului şi a Episcopiei Aradului, an. XXV (1975) :
Numărul 4—6,

pe lunile aprilie-iunie, cuprinde :
— Plinirea vrerilor străbune (p. 131—133) [— editorial închinat împlinirii a 2000 de ani de la
prima atestare documentară, a cetăţii Alba lulia,
a împlinirii a 1800 de ani de la ridicarea ei la
rangul de municipiu în Dacia felix, a 260 de ani
de cînd a început reconstituirea cetăţii şi a îm
plinirii a 375 de ani de la prima unire politică
a tuturor românilor sub Mihai Viteazul.
Analizînd momentele importante din istoria ce
tăţii Apulum—Alba lulia, editorialul precizează că
această cetate poate fi socotită ca «un exemplu
şi o dovadă în mic a ceea ce este în mare ţara
întreagă, o sinteză a istoriei noastre din vremuri
străvechi şi pînă astăzi : un simbol al continui
tăţii şi unităţii poporului român»].

•în rubrica
«Dreapta învăţătură a Bisericii» :
— Pr. Ieremia B. G h i t a, Lucrarea mintuirii.
Mijloace şi condiţii (p. 134—137).

In rubrica « Studii » :
— Pr. Prof. Ioan G. C o m a n, Profil literar
ambrozian. La împlinirea a 16 veacuri de la hiro
tonia Sfîntului Ambrozie ca episcop al Milanului
(p. 138—158) [— o prezentare sintetică — de deo
sebită valoare şi de reală importanţă şi actuali
tate — a tematicii şi preocupărilor manifestate de
Sfîntul Ambrozie în operele sale, bogat şi perma- *
nent citate în cuprinsul studiului.
Demonstraţia studiului se opreşte asupra urm ă
toarelor aspecte ale acestui frumos titulat : «profil
literar ambrozian» : — 1. «Creaţia şi tematica li
terară» ; — 2. «Compoziţie, materiale, valori şi
frumuseţi morale, literare, stil» ; — 3. «Cultivarea
spiritului critic»].
— Arhim. Elias M a s t r o g h i a n o p o u l o s ,
Nostalgia Ortodoxiei. Biserica Ortodoxă aşa cum
este
văzută
de
unii
teologi
romano-catolici
(p. 159—176) [— continuarea publicării traducerii
în limba română, făcute de Pr. Olimp N. Căciulă.
Prima parte a fost publicată în nr. 10—12/1974 al
aceleiaşi re v iste ; în
partea
publicată acum se
cuprind paragrafele : — 1. «Transfigurare şi îndumnezeire» ; — 2. «Adîncuri şi bogăţii nesecate» ; —
14 -
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3. «Cununa anului» ; — 4. «In faţa lui Dumne
zeu» ; — 5. «Poezie şi civilizaţie».
Publicarea va continua].
— Pr. Dr. Vasile M u n t e a n , Izvoarele bi
zantine in opera lui Petru Maior (p. 117—187) [— analizînd îndeaproape felul în care Petru Maior îşi
întemeiază opera pe scrierile bizantine, autorul
reuşeşte să precizeze că el a folosit, în majori
tatea lor, texte din «Byzantinae Historiae Scriptores», cunoscută şi sub numele de Corpus de la
Luvru (1845) din care foloseşte numai datele ne
cesare pentru prezentarea «adevărului» său, a punc
tului său de vedere, în genere obiectiv, adică fără
să
epuizeze
informaţia
—,
aşa
cum
face
Gh. Şincai.
Autorul, întemeiat pe foarte numeroase citate,
remarcă de asemenea că Petru Maior în proble
mele de credinţă demonstrează o atitudine filoortodoxă ; precum şi faptul că în general el nu
numai pune problemele şi le întemeiază, ci şi aduce soluţii proprii în rezolvarea lor, deschizînd
astfel un drum nou în istoriografia românească].

In rubrica
«îndrumar omiletic şi c a te h e tic » :
f Justinian
Maramureşanul, Episcop-vicar,
Predică la Duminica treia din Postul mare: Mesa
jul Sfintei Cruci (p. 188—190) ;
— Pr. Emanoil C o p ă c e a n u , Predică la Du
minica Floriilor. Praznicul Stîlpărilor (p. 190—194);
— Pr. Prof. Dr. Alexandru M o i s i u, Predica
la Sfintele
P a ş ti: Hristos,
biruitorul
morţii
(p. 194-196) ;
— Pr. Prof. Sorin C o s m a, Predică la Dumi
nica treia după P a ş ti: Cinstirea femeii în lumea
Evangheliei (p. 196—201);
— Sf. Ioan Gură de Aur, Pentru pacea a toată
lumea (p. 201—204) [— traducere de Pr. Aristide
G e a m ă n u].

•în rubrica «Probleme pastorale» :
— Pr. Prof. Dr. Dumitru C ă l u g ă r , Treptele
predicii şi Catehezei (p. 205—208) [— autorul în
făţişează pe larg fazele asimilării cunoştinţelor re
ligioase prin predică şi prin catehizare].
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în rubrica «Comemorări» :

In rubrica «Urme din trecut» :

— Pr.
Emanoil
Copăceanu,
«...Io Mi
hai Voievod...» (p. 209) [— închinare la împlinirea
a 375 de ani de la prima unire a tuturor româ
nilor sub Mihai Viteazul]. .

— - Prof. Li li ana B o i ţ-T r ă p c e a, ■Consideraţii
de ordin literar şi lingvistic asupra «Cronicii Bana
tului» a lui Nicolae Stoica de Haţeg (p.> 232—239)
[— o competentă analiză multilaterală a «Cronicii
bănăţene», din care se demonstrează că din punct
de vedere lingvistic «Cronica bănăţeană» se prezintă ca un mozaic de particularităţi regionale şi
arhaice, populare şi neologice, o fidelă imagine a
limbii româneşti în epoca ei de tranziţie spre limba
română modernă].
— Gh. P o p i ţ i şi N. L i n ţ i a, Contribuţii la
istoria Şcolii pedagogice caransebeşene. Perioada de
început (p. 240—246) [— autorii aduc la lumină din
arhivele existente în Banat materiale documentare
inedie, care înfăţişează o latură căreia i â-â" dat
prea puţină importanţă pînă acum].

— Pr. Ion B. M u r e ş a n u , Un cărturar bă
năţean din 1830 despre Mihai Viteazul (p. 210—215)
[— prezentarea şi analizarea aprofundată a Istoriei
românilor scrisă de Damaschin Bojincă în «Bi
blioteca Românească» editată la Pesta de Zaharia
Carcalechi, începînd din 1829. In această «cea dintîi revistă românească». Damaschin Bojincă publică
primele trei părţi ale Isteriei ro m â n ilo r: partea
întîi : Viaţa lui Dimitrie Cantemir domnul Moldovei şi prinţip în împărăţia rusească (p. 27—38);
partea d o u a : Istoria lui Radu Şerban prinţipului
Ţării Româneşti, din familia Basarabilor, care a
domnit de la anul 1602 pînă la 1610 (p. 27—36);
Vestitele fapte şi perirea lui. Mihai Viteazul prin
cipelui Ţării Româneşti (p. 36—56; şi din partea IV,
p. 25—32). Viaţa vestitului Ştefan cel Mare prinţipelui Moldaviei (urmînd a fi tipărită mai tîrziu).
Pr. Ion B. Mureşanu se .opreşte îndeaproape
asupra «faptelor şi peririi» lui Mihai Viteazul, pe
care le. prezintă cu elan şi cu căldură].
— Florin D u d a ş, Mihai Viteazul în conştiinţa
românilor din Transilvania. Mărturii istorice (p.
216—223) [— după cum însuşi mărturiseşte, auto
rul îşi propune «să releveze crîmpeie inedite sau
mai puţin cunoscute, ce aparţin postludiului Uni
rii de la 1600, care mărturisesc, în virtutea con
ştiinţei dc neam, a legii nescrise obişnuielnice au
tohtone, statornicia românilor din Transilvania în
afirmarea acestui fapt care a făcut să strălucească
pentru o clipă, asemeni unei stele pe cerul Carpaţilor, idealul întregului neam prin viziunea, vi
tejia şi sub conducerea acestui prim voievod cu
chip de Domn al tuturor românilor»].

în rubrica- «Chipuri de înaintaşi» :
— Dr. Emil B o t i ş, Vasile Maniu (p. 224—225).
— Prof. Ed. I. G ă v ă n e s c u , Protopopul Dr.
Gheorghe Ciuhandu (1875-1947) (p. 226-231).
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în rubrica «Trepte aie
d ezvo ltă rii patriei» (,p.- 247—*-259).
In rubrica «Cronica bisericească» (p. 260—265)
[— sînt prezentate următoarele fapte mai de sea
mă : — încetarea din viaţă a I. P. S. Teofil
Ionescu ; — An aniversar pentru Biserica Ortodoxă
Sîrbă ; — întrunirea închinată p ă c ii; — Consultaţie
teologică închinată cauzei p ă c i i ; — Biblia ecume
nică ; — Problema unui nou c a le n d a r; — Des
coperiri arheologice].
In rubrica «Note şi Comentarii» : •
— In Memoriam (p. 266—267) ' [ — la 30 de ani
de Ia înfrîngerea fascismului].
— Revenire la Biserica Mamă, dar cum ? (p. 267—
270) [— situaţia din Bisericile greco-catolice din Orientul apropiat].
— Goana după senzaţional (p. 271—274) [— a n a 
liza publicării de articole cu caracter senzaţional
în presa apuseană, în legătură cu descoperirea Evangheliei după Toma].
După rubrica «Viaţa bisericească în cuprinsul Mi
tropoliei» : ^Arhiepiscopia Timişoarei şi Caranse
b e ş u l u i » ^ . 275—282), revista se încheie cu rubrica
«Prezentări bibliografice» (p. 283—299).
•
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LUCRĂRILE ADUNĂRII NAŢIONALE BISERICEŞTI
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— Spicuiri din şedinţa anuală de lucru (duminică, 12 decembrie 1976) —
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Duminică, 12 decembrie 1976, membrii Adunării Naţionale Bisericeşti, în baza
Convocării- făcută de Administraţia Patriarhală cu nr. 17701/1976, s-au întrunit în
şedinţă anuală de lucru în reşedinţa Patriarhiei din Bucureşti.
La ora 8,30, s-a săvîrşit Te-Deum-ul în Paraclisul din Palatul Patriarhal de către
P. S. Arhiereu Veniamin Rîmniceanul în sobor cu slujitorii Catedralei patriarhale,
în prezenţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, a membrilor Sfîntului Sinod şi
a membrilor Adunării.
După Te-Deum, membrii Adunării au trecut în sala de şedinţe de unde o d ele
gaţie alcătuită din: PP. CC. Pr. Vicar Alexandru Ionescu, Pr. Traian Belaşcu, Pr. Teodor
Bodnar şi Pr. Ioan Oniga, precum şi din domnii : Acad. Prof. Dr. Gh. Olănescu, Prof.
Dr. Dumitru Timuş, Dl. Aurel Botiş, Prof.‘ Univ. N icolae Popa, Aurel Vasilescu şi
Victor Florescu, s-a prezentat la Prea Fericirea Sa Părintele Patriarh Justinian, rugîndu-1 să binevoiască a prezida şedinţa Adunării Naţionale Bisericeşti convocată pen
tru această zi.
Prea Fericitul Părinte Patriarh a intrat în sala de şedinţe, împreună cu Domnul
Gheorghe Nenciu, Vicepreşedintele Departamentului Cultelor şi II. PP. SS. Mitropoliţi.
Membrii Adunării au intonat «Imnul Patriarhal».
. . Prea Fericirea Sa, invită pe secretarii Adunării să ocupe locurile la birou : P. C.
Pr. Teodor Bodnar, Dl. Aurel Vasilescu, Dl. Prof. V asile Cojocarii.
La invitaţia Prea Fericitului Patriarh-Preşedinte, P. C. Pr. Teodor Bodnar, Secretar
general, citeşte Apelul nominal, . constatîndu-se că sînt absenţi doi membri: Acad.
ProL Dr. Vasile Răşcanu, pentru caz de boală şi Dl. Prof. univ. Nicolae Apostolescu,
cu motivare scrisă.
Prea Fericitul Patriarh-Preşedinte a anunţat că' Adunarea este în număr şi poate
lucra valabil, rugînd pe Dl. Gh. Nenciu, Vicepreşedintele Departamentului Cultelor, să
dea citire Acordului Departamentului Cultelor pentru deschiderea sesiunii Adunării
Naţionale Bisericeşti.v •
La invitaţia D-lui Gh. Nenciu, Dl. Director Eugen Munteanu a citit Acordul
Departamentului Cultelor cu nr. 24443/735/1976, pentru deschiderea pe data de 12 d e
cembrie 1976 a sesiunii ordinare a Adunării Naţionale Bisericeşti.
Prea Fericitul Patriarh-Preşedinte declară şedinţa deschisă şi rosteşte cuvîntarea
prin care a urat «bun venit» tuturor celor prezenţi, încheind cu propunerea de a se
expedia .telegrame de înaltă atenţie, recunoştinţă şi bune urări din partea membrilor
Adunării Naţionale Bisericeşti c ă t r e : Domnul NICOLAE CEAUŞESCU, Preşedintele
Republicii Socialiste România, Dl. Manea Mănescu, prim-,ministru al Guvernului R. S.
România, vDl. Vice-preşedinte al Consiliului de Stat Emil Bobu şi către Comitetul
Naţional pentru Apărarea Păcii din R. S. România :
t
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Domniei Sale,
Domnului NICOLAE CEAUŞESCU,
Preşedintele Republicii Socialiste România,
Adunarea Naţională Bisericească, alcătuită din Ierarhii Sfîntului Sinod şi din
reprezentanţii clerici şi mireni ai celor 13 eparhii ale Patriarhiei Române, întrunită
în şedinţa de lucru a anului 1976, exprimă Domniei V o a s tre sentim entele sale de înaltă
consideraţiune şi deplin d e v o ta m e n t, odată cu cele mai alese urări de sănătate, viaţă
îndelungată şi fericire personală.
A v e m deosebita satisfacţie că activitatea ce se depune de către slujitorii Biseri
cii O rto d o x e Române, în condiţiile de libertate d e care se bucură cultele religioase
din ţara noastră, se încadrează întru totul în aspiraţiile permanente şi în eforturile
constructive ale poporului român, îndreptate spre făurirea unei v ie ţ i de libertate şi
demnitate naţională, de egalitate şi dreptate socială, de pace şi progres.
Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti şi noi personal, dorim să V ă asigurăm
şi cu acest prilej, mult stimate Domnule Preşedinte, că nu v o m înceta să îndrumăm
şi în viitor, cu acelaşi însufleţit patriotism clerul şi credincioşii Bisericii O r to d o x e
Române 'să sprijine cu rîvnă sporită, strădaniile Conducerii noastre de Stat pentru
creşterea bunei stări a poporului român, pentru continua *d e z v o lta r e şi înflorire a
Patriei noastre iubite, Republica Socialistă România, pentru cooperarea strînsă cu
toate popoarele şi pentru biruinţa păcii în lumea întreagă.

PREŞEDINTE
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
*
Domniei Sale,
Domnului M A N E A MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti a Patriarhiei Române, întruniţi în şedinţă
de lucru pentru a examina Rapoartele generale cu privire la activitatea Bisericii
O rtod oxe Române în cursul anului 1976, exprimăm Domniei V o a stre şi Onoraţilor
membri ai Guvernului Republicii Socialiste Române, sentim entele noastre de con sideraţiune şi devotam ent.
Ţinem să mărturisim, cu deosebită satisfacţie, că datorită înaltei înţelegeri şi
binevoitorului sprijin din partea Conducerii Statului nostru, activitatea Bisericii O r to 
d o x e Române s-a desfăşurat cu fericite rezultate, menite să sporească d eopotrivă pres
tigiul Patriei şi al Bisercii.
Profund recunoscători pentru această largă înţelegere şi acest sprijin binevoitor,
în cadrul condiţiilor de libertate de care se bucură Cultele religioase din ţara noas
tră, dorim să V ă asigurăm, Domnule Prim Ministru, că Ierarhii, Preoţii şi credincioşii
Biserici O rtodoxe Române şi noi personal, v o m stărui şi în viitor să ne unim eforturile
cu ale întregului nostru popor, spre a munci fără preget pentru continua d ezvoltare
şi înflorire a Patriei noastre iubite Republica Socialistă Română, pentru propăşirea
materială şi spirituală a fiilor săi, pentru cooperare multilaterală cu toate popoarele
şi pentru triumful păcii în lumea întreagă.

PREŞEDINTE

f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române .
*
Domniei Sale,
Domnului EMIL BOBU,
Vicepreşedinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,
Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti a Patriarhiei Române şi noi personal,
întruniţi în şedinţă de lucru, adresăm Domniei V o a s tr e , expresiunea sentimentelor
noastre de înaltă conside raţiune odată cu cele mai bune urări de sănătate, ani mulţi
de viaţă şi fericire personală.

P A R T E A OF I C I A L A

213

Dorim să V ă reinnoim recunoştinţa noastră pentru înţelegerea şi bunăvoinţa cu
care aţi sprijinit şi sprijiniţi rezolvarea problem elor Bisericii O rto d o x e Române , în
condiţiile de libertate de care se bucură toate Cultele religioase din ţara noastră.
Animaţi de a c e s te sentim ente de deplină gratitudine, ţinem să V ă asigurăm şi
cu prilejul şedinţei de astăzi, că Ierarhii, preoţii şi credincioşii Bisericii O rtodoxe
Române v o m continua şi în viitor a munci cu rîvnă neobosită, împreună cu toţi fiii
Patriei noastre iubite, Republica Socialistă România, pentru propăşirea materială şi
spirituală a poporului nostru, pentru întreţinerea unui climat de linişte şi încredere,
pentru d e zv o lta r e a şi înflorirea ţării şi pentru pacea şi bunăvoirea între to a te popoarele
lumii.

PREŞEDINTE

t Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
*
C ă t r e
Com itetul Naţional Pentru Apărarea Păcii
din Republica Socialistă România
Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti a Patriarhiei Române întruniţi în şedinţă
d e lucru şi noi personal, dorim să V ă adresăm expresiunea sentimentelor noastre de
d e o s e b ită conside raţiune şi înaltă apreciere pentru misiunea ce îndepliniţi.
Ţinem, de asemenea, să v ă asigurăm că, aşa precum în cursul anului 1976,
Ierarhii, preoţii şi credincioşii Bisericii O rto d o x e Române au activat cu rezultate
îmbucurătoare pentru propovăduirea păcii, bunei înţelegeri între oameni şi popoare
ş i sprijinirea tuturor acţiunilor întreprinse de forurile internaţionale şi d e Conducă
torii ţării noastre în scopul apărării păcii pe pămînt, tot astfel şi în viitor nu v o m
înceta a sprijini iniţiativele şi acţiunile menite să lichideze focarele susceptibile de
izbucniri de conflicte sîngeroase cu urmări funeste pentru viaţa omenirii şi cultura
universală.
Cu aceste asigurări, Noi v ă urăm succes deplin în strădaniile nobile ce depuneţi
pentru biruinţa păcii şi d ezvo lta rea cooperării frăţeşti între toate popoarele lumii.

PREŞEDINTE

v

t Justinian

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
\
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Apoi, Prea Fericitul Patriarh-Preşedinte invită pe Părintele Secretar general
Teodor Bodnar să dea citire Comisiunilor permanente de lucru ale-A dunării, după
care raportorii respectivi s-au prezentat la biroul secretariatului să primească lucră
rile aflate pe ordinea de zi, precum urmează :
— Comisiunea de petiţii şi validare, prin P. C. Pr. Consilier Administrativ Emil
Roman, raportor, a primit mandatele noilor membrii aleşi în Adunarea Naţională
Bisericească, din partea Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, Episcopiei Bu
zăului şi Episcopiei Alba Iuliei pentru cercetare.
— Comisia bisericească, prin P. C. Prot. C. De]an, raportor, a primiit dările de
seamă aile sectoarelor I, IUI şi IV ale Administraţiei Patrianhale, p e anul 1977.
— Comisia Culturală, prin P. C. Prot. N icolae Toderici, raportor, a p rim it: contul
de execuţie bugetară şi bilanţul pe anul 1975, ale sectorului Institutului Biblic Editură,
Tipografie, Lito ; raportul informativ al aceluiaşi sector pe anul 1976, pe baza contului
d e execuţie al primelor trei trimestre : contul de execuţie bugetară şi bilanţul, pe anul
1975, ale sectorului I. B. A t e lie r e ; raportul informativ al aceluiaşi sector pe anul
1976, pe baza contului de execuţie al primelor trei trimestre.
— Comisia economică-financiară, prin raportorul său, P. C. Pr. Petru Bologa,
a prim it: contul de execuţie bugetară şi bilanţul pe anul 1975, ale sectorului eco 
nomic al Administraţiei Patriarhale j raportul informativ al aceluiaşi sector A. P. II,
pe anul 1976, pe baza contului de execuţie al primelor trei trimestre, contul de e x e 
cuţie bugetară şi bilanţul pe anul 1975, ale Casei de pensii şi ajutoare a salariaţilor
$
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Bisericii Ortodoxe Române ; raportul informativ al aceleaşi case pe anul 1976 pe baza
contului de execuţie pe primele trei trimestre.
—
Comisia bugetară, prin raportorul său P. C. Prot. Gheorghe Popescu, a p rim it:
proiectul de plan financiar al Administraţiei Patriarhale şi instituţiilor anexe, pe anul
1977 ; proiectul de plan financiar al Casei de pensii şi ajutoare a Bisericii Ortodoxe
Române pe anul 1977. .
în continuare, Prea Fericitul Patriarh-Preşedinte a propus şi Adunarea a aprobat
să se suspende şedinţa timp de o oră, pentru a da posibilitate comisiunilor respective
să studieze actele primite şi să întocmească referatele cuvenite.
*
Redeschizînd şedinţa, Prea Fericitul Patriarh-Preşedinte a invitat pe raportorii
Comisiilor să dea citire rapoartelor : P. C. Prot. Constantin Dejan, raportorul Comisiei
bisericeşti, să citească referatul asupra dării de seamă a sectorului I al Administraţiei
Patriarhale, cu privire la actvitatea desfăşurată de acest sector, condus de P. C. Pr.
Consilier-vicar Constantin Pârvu, pe anul 1976; referatul Comisiei bisericeşti asupra
dării de seamă cu privire la activitatea desfăşurată de sectorul III al Administraţiei
Patriarhale, în cursul anului 1976; referatul comisiei bisericeşti, asupra dării de seamă
cu privire la activitatea desfăşurată de sectorul IV al Administraţiei Patriarhale, nouînfiînţat, în cursul anului 1976.
La invitaţia Prea Fericitului Patriarh-Preşedinte, P. C. Pr. Emil Roman, raportorul
Comisiei de petiţii şi validări, prezintă şi citeşte referatul acesitei comisiuni cu privire
la mandatele celor trei membri — nou aleşi în Adunarea Naţională Bisericească :
P. C. Pr. Ioan Blaj, consilier administrativ al Arhiepiscopiei Timişoarei, domiciliat în
Timişoara, din partea Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului ; P. C. Pr. Gheorghe
Popescu, protopop, domiciliat în Rîmnicu Sărat, din partea Episcopiei Buzăului şi dl.
Gheorghe Filip, pensionar, domiciliat în Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 63 din
partea Episcopiei Alba Iulia.
.în continuare, P. C. Prot. N icolae Toderici, raportoruil Comisiei culturale, citeşte
referatul acestei comisii asupra raportului privind executarea planului financiar, contul
de beneficii şi pierderi şi bilanţul, I. B. Editură, Tipografie, Lito, pe anul 1975.
Tot P. C. Prot. N icolae Toderici, raportorul Comisiei culturale, citeşte referatul
acestei comisii, asupra raportului informativ asupra activităţii desfăşurată de sectorul
I. B. Editură, Tipografie, Lito, în primele trei trimestre ale anului 1976 şi cu estim ările
făcute pînă la sfârşitul acestui a n ; referatul Comisiei culturale, asupra dării de seamă
a sectorului I. B. Ateliere cu privire la executarea planului financiar la contul de be
neficii şi pierderi şi bilanţul, încheiate la 31 decembrie 1975 ; referatul acestei comisii,
asupra raportului informativ cu privire la activitatea desfăşurată de sectorul I. B. A te
liere pe primele trei trimestre ale anuilui 1976, raportate pînă la sfîrşitul anului în curs.
La invitarea Prea Fericitului Patriarh-Preşedinte, P. C. Pr. Petru Bologa, raportorul
Comisiei economico-financiare, citeşte referatul acestei comisii, asupra contului de e x e 
cuţie bugetară, contului de beneficii şi pierderi şi bilanţului, încheiate de sectorul eco 
nomic al Administraţiei Patriarhale; referatul Comisiei economico-financiare asupra
raportul informativ al sectorului A. P. II pe anul 1976, cu rezultatele obţinute la
30 septembrie 1976.
Tot P. C. Pr. Petru Bologa, raportorul Comisiei economico-financiare, citeşte refe
ratul acestei comisii asupra bilanţului, contului de execuţie bugetară şi contului de
beneficii şi pierderi, încheiate de Casa de pensii şi ajutoare a salariaţilor «Bisericii
Ortodoxe Române, la 31 decembrie 1975.
In continuare P.C. Pr. Petru Bologa, citeşte referatul acestei comisii asupra rapor
tului informativ al Casei de pensii şi ajutoare a salariaţilor Bisericii Ortodoxe Române,
cu privire la activitatea desfăşurată în primele trei trimestre ale anului în curs.
La invitaţia Prea Fericitului Patriarh-Preşedinte, P. C. Prot. Gheorghe Popescu, ra
portorul Comisiei bugetare prezintă şi citeşte referatul acestei- comisii asupra planului
financiar al Administraţiei Patriarhale şi Institutului Biblic ; I. B. Editură, Tipografie,
Lito şi I. B. Ateliere, precum şi al celorlalte instituţii anexe pe anul 1977 şi planul
financiar al Casei de pensii şi ajutoare a salariaţilor Bisericii Ortodoxe Române, pentru
anul 1977, însoţit de expunerea de motive şi de fişe justificative.
La întrebarea Prea Fericitului Patriarh-Preşedinte, dacă vreunul din membrii Adu
nării ar dori să ia cuvîntul, Dl. Avocat Tiberiu Hălăucescu, s-a ridicat şi a rostit
următoarele :
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Prea Fericite Părinte Preşedinte,
Onorată Adunare Naţională Bisericească,
In calitate de membru al Adunării Naţionale Bisericeşti, luînd cunoştinţă de cu
prinsul rapoartelor prezentate în această sesiune a Adunării Naţionale Bisericeşti şi
constatînd cu deosebită bucurie frumoasele realizări în toate sectoarele Administraţiei
Patriarhale, inclusiv ale Casei de pensii şi ajutoare a salariaţilor Bisericii Ortodoxe
Române, respectuos Vă rog să-mi îngăduiţi să fac următoarele propuneri :
— să se exprime Prea Fericitului Patriarh JUSTINIAN toată recunoştinţa clerului
şi credincioşilor care ne-au trimis în acest for bisericesc, pentru grija şi munca ce o
depune în slujba Bisericii Ortodoxe Române, pentru supravegherea şi .îndrumarea
zilnică ce rezervă colaboratorilor Prea Fericirii Sale, spre buna desfăşurare a activităţii
tuturor sectoarelor menţionate şi pentru frumoasele rezultate obţinute.
— să se aducă mulţumiri înaltei conduceri şi statului nostru, onoratului Guvern
şi Departamentului Cultelor, pentru sprijinul acordat Administraţiei Patriarhale — cu
toate sectoarele ei de lucru — şi Biserilcii Ortod6xe Române».
Au avut loc, apoi, luări de cuvînt şi dezbateri.
Prea Fericitul Părinte Patriarh-Preşedinte a mulţumit membrilor Adunării N aţio
nale Bisericeşti pentru dragostea cu care au participat l'a lucrările sesiunii de astăzi,
şi pentru bunăvoinţa şi încrederea cu care au ascultat şi aprobat dările de seamă
asupra activităţii desfăşurate de sectoarele Patriarhiei Române şi Casei de pensii a
Bisericii Ortodoxe Române.
A mulţumit vorbitorilor pentru cuvintele rostite şi propunerile făcute, de a se
aduce mulţumiri conducerii statului nostru şi Departamentului Cultelor.
A mulţumit, din toată inima domnului Gheorghe Nenciu, Vicepreşedinte al Depar
tamentului Cultelor şi colaboratoriilor domniei sale pentru bunăvoinţa arătată şi rezol
varea favorabilă a solicitărilor de materiale şi de înlesniri financiare, primite de la
sectoarele Patriarhiei Române şi l-a rugat să se facă interpretul Adunării pe lîngă
conducătorii statului nostru, pentru a le transmite sentimentele de înaltă consideraţiune şi de profund devotament.
Găsindu-ne în apropierea Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului şi Anului Nou,
Prea Fericirea Sa a exprimat membrilor Adunării călduroase urări de petrecere fru
moasă, în bucurie deplină şi belşug, iar Noul an — 1977 — să aducă Bisericii Ortodoxe
Române, Patriei noastre, clerului şi întregului popor român, prosperitate şi pace şi
fericire.
încheind cuvîntul, Prea Fericitul Patriarh-Preşedinte a rugat Adunarea să aprobe
constituirea unei comisii pentru verificarea şi aprobarea Procesului ^verbal al Şedinţei
Adunării. Naţionale Bisericeşti, din ziua de duminică, 12 decembrie 1976, în confor
mitate cu prevederile art. 80 din Regulamentul organelor centrale din Patriarhia Ro
mână, urmînd ca această com isie să fie convocată îndată după terminarea procesuluiverbal sub preşedinţia Prea Fericirii Sale.
Adunarea Naţională Bisericească a desemnat şi aprobat Comisia compusă din
următorii m em b ri: 1. P. C. Pr. Vicar Alexandru Ionescu, 2. P. C. Prot. Constatin Dej an ;
3. Domnul Acad. Prof. Dr. Gheorghe Olănesou ; 4. Dl. Dr. Dumitru Tirnuş ; 5. Domnul
Prof. Vasile Cojocaru.
*
La rugămintea Prea Fericitului Patriarh-Preşedinte, Dl. Gh. Nenciu, Vicepreşedinte
il Departamentului Cultelor, a dat citire Acordului Departamentului Cultelor pentru în
chiderea sesiunii de lucru a Adunării Naţionale Bisericşeti a Bisericii Ortoooxe Ro
mâne, din ziua de duminică, 12 decemJbrie 1976.
Constatînd că ordinea de zi a fost complet epuizată, PreaFericitul
Părinte
Patriarh-Preşedinte a ridicat şedinţa, rugînd pe membrii Adunării să accepte să vizio
neze două filme, cu privire la punerea în valoare şi conservarea, în condiţii optime,
i fondului de obiecte de artă, documente, acte, monumente, care constituie Patrimoniul
N'ational-Cultural al Republicii Socialiste România.
Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti au Vizionat cu deosebită satisfacţie cele
foaâ filme, mulţumind reprezentantului Patrimoniului Cultural Naţional pentru expli
caţiile preţioase date 'în timpull vizionării.
A urmat obişnuita agapă frăţească.
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SESIUNEA ORDINARĂ A ANULUI 1976
A SFÎNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
SPICUIRI DIN ŞEDINŢA DE LUCRU, 11— 13 DECEMBRIE 1976
La orele 10 dmineaţa, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, însoţit de
JI. PP. SS. Mitropolii ţi intră în sala sinodală, unde sînt prezenţi ceilalţi membri ai Sfân
tului Sinod.
Se rosteşte rugăciunea «împărate Ceresc».
La şedinţă ia parte Domnul GHEORGHE NENCIU, Conducă/torul Departamentului
Cultelor.
Prea Fericitul Patriarh Justinian invită pe Prea Sfinţitul Episcop Antonie Ploieş
teanul, Vicar Patriarhal — Secretarul Sfîntului Sinod, să dea citire apelului nominal.
Sînt prezenţi :
Prea Fericitul Patriarh JUSTINIAN al Bisericii Ortodoxe Române ; I.P.S. Mitro
polit IUSTIN al Moldovei şi S u c e v e i ; I.P.S. Mitropolit NICOLAE al A rd ea lu lu i; I.P.S.
Mitropolit TEOCTIST al O lte n ie i; I.P.S. Mitropolit NICOLAE al B anatului; I.P.S. Ar
hiepiscop ANTIM al Tomisului şi Dunării de Jos ; I.P.S. Arhiepiscop TEOFIL al Clu
jului ; P.S. Episcop IOSIF al Râmnicului şi A r g e şu lu i; P,S. Episcop ANTIM al Buzău
lui ; P.S. Episcop PARTENIE al Romanului şi Huşilor ; P.S. Episcop EMILI A N al AlbaIuliei ; P.S. Episcop VISARION al A ra d u lu i; P.S. Episcop VASILE al O r a d ie i; P.S.
Episcop ANTONIE PLOIEŞTEANUL, Vicar Paitriarhail; iP.S. Episcop-Vicar ROMAN
IALOMIŢEANUL al Arhiepiscopiei Bucureştilor; P.S. Episcop-Vicar ADRIAN BOTOŞÂNEANUL al Arhiepiscopiei Iaşilor ; P.S. Episcop-Vicar NESTOR SEVERINEANUL al
Arhiepiscopiei C ra io v ei; P.S. Episcop-Vicar .TIMOTEI LUGOJANUL al Arhiepiscopiei
Timişoarei şi C aransebeşului; P.S. Episcop-Vicar EPIFANIE TOMITANUL al Arhie
piscopiei Tomisului şi Dunării de J o s ; P.S. Eipiscop-Vicar JUSTINIAN MARAMUREŞANUL al Arhiepiscopiei Clujului; P.S. Arhiereu-Vicar GHERASIM PITEŞTEANUL
al Episcopiei Rîmnicului şi A r g e ş u lu i; P.S. Arhiereu-Vicar VENIAMIN RÎMNICEANUL
al Episcopiei Buzăului şi P. S. Arhiereu-vilear EFTIMIE BÎRLĂiDEANUL al Episcopiei
Romanului şi Huşilor.
Prea Fericitul Patriarh Justinian, informînd pe membrii Sfîntului Sinod că sesiu
nea ordinară a anului 1976 se află ‘în prorogare, declară şedinţa deschisă şi arată că
scopul convocării Sfîntului Sinod în şedinţă plenară este de a examina problemele
înscrise în ordinea de zi.
Se dă citire Comisiilor sinodale ale Sfîntului Sinod pe anul 1976, după cum
urmează :
I. Comisia Afacerilor Externe
I.P.S. Mfîtropolit IUSTIN al Moidoveii şi Sulcevei
I.P.S. Arhiepiscop ANTIM al Tomisului şi Dunării de Jos
P.S. Episcop PARTENIE'al Romanului şi Huşilor
P.S. Episcop EMILIAN al Alba-Iuliei
P.S. Episcop ANTONIE PLOIEŞTEANUL, Vicar Patriarhal
P.S. Episcop-Vicar NESTOR SEVERINEANUL

Preşedinte
Membru
Membru
Membru
Raportor
Memibru

II. Comisia pentru doctrină, viaţă religioasă şi minăstiri
I.P.S. Mitropolit NICOLAE al Banajului
P.S. Episcop IOSIF al Rîmnicului şi Argeşului
P.S. Episcop VISARION al Aradului
P.S. Arhiereu-Vicar VENIAMIN RÎMNICEANUL
P.S. Arhiereu-Vicar EFTIMIE BÎRLĂDEANUL

/Preşedinte
Membru
Membru
Membru
Raportor
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III. Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină
I.P.S. Mitropolit TEOCTIST al Olteniei
P.S. Episcop ANTIM al Buzăului
P.S. Episcop VASILE al Oradiei
P.S. Episcop-Vicar ADRIAN BOTOŞĂNEANUL
P.S. Episcop-Vicar TIMOTEI LUGOJANUL
P.S. Arhiereu-Vicar GHERASIM PITEŞTEANUL

.

—
—
—
—
—
—

Preşedinte
Membru
Membru
Membru
Raportor
Membru

IV. Comisia invăţăm întului pentru pregătirea personalului bisericesc
0

I.P.S. Mitropolit NICOLAE al Ardealului
I.P.S. Arhiepiscop TEOFIL al Clujului
P.S. Episcop-Vicar ROMAN IALOMIŢEANUL
P.S. Episcop-Vicar JUSTINIAN MARAMUREŞANUL
P.S. Episcop-Vicar EPIFANIE TOMITANUL.

1■

—
—
—
—
—

Preşedinte
Membru
Raportor
Membru
Membru

Se procedează apoi la repartizarea lucrărilor pe comisii şi la dezbaterea lor.
Raportul Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, P.S. Episcop Antonie Ploieşteanul,
vicar patriarhal, dă citire următoarelor referate:
1. Temei nr. 18279 ; 18280 ; 18281/1976. — OBIECT : Relaţii cu Bisericile Ortodoxe.
a)
Conferinţa presinodală panortodoxă pentru pregătirea Sfîntului şi Marelui Sinod
al Bisericii Ortodoxe.
între 21— 30 noiembrie a avut loc 'la Chambesy-Geneva Conferinţa presinodală
panortodoxă pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. Au par
ticipat delegaţii ale tuturor Bisericilor Ortodoxe locale, cu excepţia Bisericii Ortodoxe
a Georgiei.
Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a fost alcătuită din I.P.S. Mitropolit Iustin
al Moldovei şi Sucevei, P.S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal şi Pr. Prof.
Dumitru Popescu, prorectorul Institutului teologic din Bucureşti.
Conferinţa a fost precedată de o consfătuire a şefilor delegaţiilor, în care s-a
fixat ordinea de zi.
Pe agenda lucrărilor au fost incluse următoarele probleme :
1. Revizuirea listei .temelor pentru Sfîntul şi Marele Sinod ;
2. Examinarea metodelor pentru pregătirea Sinodului ;
3. Evaluarea dialogurilor de pînă acum cu Bisericile creştine şi cu Consiliul Ecu
menic al Bisericilor ;
4. Studierea sărbătoririi Paştilor la o dată comună de către toţi creştinii.
A ceste probleme au fost examinate în cadrul a trei comisii de lucru.
I. P. S. Mitropolit Iuistin Moisescu a prezidat Comisia I, care s-a ocupat cu primele
două puncte de pe ordinea de zi. P.S. Antonie a activat în Comisia a 2-a, iar Pr. D.
Popescu a fost secretarul Comisiei a 3-a.
Rapoartele comisiilor au fost aprobate, cu amendamentele necesare, de către p le 
nul conferinţei. Propunerea privind viaţa monahală a fost repartizată la viitoarea în
trunire a Conferinţei presinodale.
S-a hotărît, în unanimitate, ca viitorul Sfînt şi Mare Sinod să se ocupe de un
număr rest-rîns de teme şi anume :
1. Diaspora ortodoxă;
2. Autocefalia şi modu'l proclamării ei ;
3. Autonomia şi modul proclamării e i ;
4. Dipticele ; *
5. Problema calendarului c o m u n ;
6. Impedimentele la căsătorie ;
7. Reacomodarea rînduielilor bisericeşti despre post ;
8. Relaţiile Bisericilor Ortodoxe cu celelalte Bdiserici creştine ;
9. Ortodoxia şi Mişcar'ea e c o m e n ic ă ;
10. Contribuţia Bisericii Ortodoxe locale la promovarea idealurilor creştine ale
păcii, libertăţii, frăţietăţii şi iubirii între popoare şi înlăturarea discriminărilor rasiale.
%

•
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Bisericii Ortodoxe Române i-au fost încredinaţjte spre studiere şi pregătire pri
mele trei teze: Diaspora o r to d o x ă ; Autocefalia şi modul proclamării ei-; Autonomia şi
modul proclamării ei.
b) V izita I.P.S. Mitropolit Ignatios Hazim de Latakia (Patriarhia Antiohiei).
La invitaţia P.F. Patriarh Justinian, între 3—21 septembrie 1976 I.P.S. Mitropolit
Ignatios Hazim de Latakia (Patriarhia Antiohiei) a făcut o vizită Bisericii Ortodoxe
Române.
c) V izita I.P.S. Mitropolit M eletios de Buenos-Aires (Patriarhia Antiohiei).
La invitaţia P.F. Patriarh Justinian, între 11 septembrie şi 9 octombrie 1976, I.P.S.
Mitropolit Meletios de Buenos-Aires (Patriarhia Antiohiei), însoţit de Pr. Exarh Miguel
Saba şi Pr. Costică Popa de la parohia ortodoxă română din Caracas — Venezuela, a
făcut o vizită Bisericii Ortodoxe Române.
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntiul Sinod hotărăşte :
— Să se ia act de darea de seamă privind Relaţii cu Bisericile Ortodoxe ;
— Se aduc respectuoase mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian
pentru atenţia deosebită şi grija acordată bunei desfăşurări a relaţiilor Bisericii noastre
cu celelalte Biserici Ortodoxe surori, în anul 1976;
— Se aduc mulţumiri membrilor delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, condusă de
I. P. S. Mitropolit Iustin al M oldovei şi Sucevei, pentru modul în care au reprezentat
Biserica noastră la Conferinţa presinodală paniortodoxă pentru pregătirea Sfîntului şi
Marelui Sinod şi pentru contribuţia adusă la lu cră ri;
— Se alcătuieşte o comisie teologică a Bisericii Ortodoxe Române care, în termen
de 3 luni, urmează să elaboreze c e le trei teme reipartizate Bisericii noastre de către
Conferinţa presinodală panortodoxă pentru pregătirea Sfîntului şi Marelui Sinod. Co
misia va fi alcătuită din : Pr. Prof. D. Stăniloae (preşedinte), Pr. Prof. Dumitru Popescu ;
Prof. Iorgu I v a n ; Protodiacon Prof. Ioan Floca ; Pr. Prof. Ene Branişte • Pr. Prof. Ioan
Rămureanu şi. Pr. Prof. Mircea Păcurariu ;
— Celelalte 7 teme se repartizează celor două Institute teologice, care vor pre
zenta referate cu observaţii şi propuneri asupra lor, în termen de 3 l u n i ;
— Se aduc mulţumiri I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei, I. P. S.
Mitropolit Teoctist al Olteniei, I. P. S. Arhiepiscop Antim al Tomisului şi Dunării de
Jos, P. S. Episcop Antim al Buzăului, P. S. Episcop Partenie al Romanului şi Huşilor,
P. S. Episcop Iosif 'al Rîmnicului şi Argeşului şi P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul,
vicar patriarhal, pentru grija acordată la buna desfăşurare a vizitelor înalţilor ierarhi
ortodocşi în eparhiile respective.
2.
Temei nr. 18168/1975 ; 1828211976. — OBIECT : Relaţii cu Bisericile VechiOrientale.
a) Vizita unei delegaţii a Bisericii O rto d o x e Române făcută Bisericii Siriene din
India d e Sus.
b) V izita făcută Bisericii' O rtodox e Române de către Sanctitatea Sa Catolicosul
Moren Mar Baselius, Marthoma M a th ew s I al Bisericii Siriene din India de Sud, in
fruntea unei delegaţii.
La invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, între 2— 6 octombrie 1976,
Sanctitatea Sa Catolicosul Mar Baselius Marthoma Mathews I al Bisericii Siriene din
India de Sud, a vizitate Biserica Ortodoxă Română, în fruntea unei delegaţii for
mată din : I. P. S. M'athews Mar Coorilos, mitropolit de Quilon ; I. P. S. Paulos MarGregorios, mitropolit de D e lh i; I. P. S. Joseph Mar Machomios, mitropolit de Kandenad ; Ieromonahul Zaharias ; Preotul Joseph V en d ra p p illy ; Diaconul George Koshy
şi Dl. P. C. Abraham, secretar general al Asociaţiei Malankara (Adunarea Naţională
Bisericească a acestei Biserici).
în timpul vizitei în ţara noastră, înalţii oaspeţi au fost însoţiţi în Bucureşti şi
M oldova de I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei, I. P. S. Mitropolit Teoctist
al Olteniei, P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, Vicar Patriarhal şi alte persoane oficiale.
In ziua de 2 octombrie, Sanctitatea Sa Catolicosul Mathews I şi însoţitorii săi
au fost primiţi de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian. Întîistătătorii celor
două Biserici şi-au amintit cu 'bucurie de vizita făcută în India, în 1969, de către Prea
Fericitul Părinte Patriarh Justinian şi au subliniat bunele relaţii ecumenice dintre cele
două Biserici. Cu prilejul acestei primiri a avut loc şi un schimb de daruri.
în aceeaşi zi, oaspeţii au vizitat Mînăstirea Cernica de lîngă Bucureşti.
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Duminică 3 octombrie, delegaţia indiană a asistat la Sf. Liturghie, în catedrala
patriarhală. Cuvîntul oficial de bun venit din partea Bisericii Ortodoxe Române a fost
rostit de către I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei. A răspuns Sanctitatea
Sa Oatolioo5ul Mathews I.
v ,
-între 3—6 octombrie, delegaţii indieni au vizitat Moldova, ca oaspeţi ai I. P. S.
Mitropolit Iustin al M oldovei şi Sucevei.
Programul vizitei a cuprins vizitarea Mînăstirilor Agapia, Neamţ, Sf. Ioan cel Nou
de la Suceava, Voroneţ, V'atra Moldoviţei, reşedinţa mitropolitană, bisericile «Sf. Trei
Ierarhi», Cetăţuia şi Schitul Bucium.
La Bucureşti, s-au vizitat Seminarul şi Institutul Teologic unde oaspeţii s-au
întîlnit cu corpul didactic, studenţii şi elevii acestor şcoli teologice. Cu acest prilej
s-au accentuat bunele relaţii intre cele două Biserici şi s-<a exprimat dorinţa continuării
discuţiilor teologice între cele două Biserici, în vederea apropierii lor şi a refacerii
unităţii creştine.
Ambasada Indiei a otferit o recepţie, în cinstea oaspeţilor.
Delegaţia a părăsit România în ziua de 7 octombrie.
*
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de darea de seamă privind Relaţii cu Bisericile Vechi-Orientale ;
— Se aduc respectuoase mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian
pentru atenţia şi grija acordată bunei desfăşurări a vizitei făcute Bisericii Ortodoxe
Române de către delegaţia Bisericii Siriene din India de Sud, în frunte cu Sanctitatea
Sa Catolicosul Mathews I ;
— Se aduc mulţumiri I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei, I. P. S.
Mitropolit Teoctist al Olteniei şi P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, Vicar patriarhal,
pentru contribuţia adusă la buna desfăşurare a vizitei făcute Bisericii noastre de către
delegaţia Bisericii Siriene din India de Sud ;
— Se aduc mulţumiri membrilor delegaţiei Bisericii Ortodoxe Romăne, condusă
de I. P. S. Mitropolit Teoctist al Olteniei, pentru modul în care au reprezentat Biserica
noastră cu ocazia vizitei făcute Bisericii Siriene din India de Sud.
3. Temei nr. 18250 ; 19687/1975 ; 14022/1976. — OBIECT: Relaţii cu Bisericile
Protestante.
a ) V izita ecumenică făcută Bisericii Scoţiei — Marea Britanie, de P. S. Episcop
A n to n ie Ploieşteanul, vicar patriarhal.
b) Participarea unui delegat al Bisericii O rto d o x e Române la Consultaţia e c u m e 
nică de la Perch-Posdam (R. D. Germană).
'între 17— 20 martie 1976 a avut loc la Perch, lîngă Posdam, R. D. Germană, a treia
Consultaţie ecumenică organizată de Oficiul Misionar Ecumenic al Bisericilor Evan
g h elice din R. D. Germană, cu tema «Solidaritatea noastră pe calea păcii». Au luat
parte 31 delegaţi din 19 Biserici din Europa Occidentală şi Orientală, în majoritate
protestanţi.
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de Pr. Prof. Grigorie Marcu, de la
Institutul Teologic din Sibiu.
c) V izita a două monahii de Ia comunitatea protestantă Grandchamp.
între 25— 29 septembrie 1976, Centrul patriarhal a fost vizitat de monahiile
Minke de Vrics şi Silvia din cadrul comunităţii protestante de la Grandchamp (Elveţia).
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de darea de seamă privind Relaţii cu Bisericile Protestante ;
— Se aduc mulţumiri P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, pentru
modul în care a reprezentat Biserica noastră şi teologia ortodoxă română, cu ocazia
vizitei sale în Scoţia ;
— Se aduc mulţumiri Pr. Prof. Grigorie Marcu, pentru modul în care a repre
zentat teologia ortodoxă română la lucrările Consultaţiei ecumenice de la Perch-Posdam.
4. Tem ei nr. 1655 ; 4956 ; 18285/1976. — OBIECT: Relaţii cu Consiliul Ecumenic
al Bisericilor.
a) Participarea P. S. Episcop A ntonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, la lucrările
Com itetului Executiv al C.E.B.
b) întrunirea Grupului European CICARW S-KEK (Bucureşti, 26— 27 aprilie 1976),
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In zilele de 26 şi 27 aprilie 1976, a avut loc la Bucureşti întrunirea Comitetului
CICARWS-KEK, organizaţie din cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi a Con
ferinţei Bisericilor Europene.
c)
Participarea unui delegat al Bisericii O rto d o x e Române la lucrările Grupului
European de contact pentru misiunea urbană şi industrială de la St. Polten-Austria.
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de darea de seamă privind Relaţii cu Consiliul Ecumenic al Bise
ricilor ;
— Se aduc respectuoase mu/lţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian,
pentru atenţia şi grija deosebită acordată bunei desfăşurări în ţaira noastră a întrunirii
Grupului european CICARWS-KEK ;
— Se aduc mulţumiri P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, pentru
modul în care a reprezentat Biserica Ortodoxă Română la întrunirile C.E.B. menţionate
în darea de seamă ;
— Se 'aduc mulţumiri Pr. Ilie Georgescu, pentru modul în care a reprezentat
Biserica Ortodoxă Română la lucrările organizate de C.E.B. la St. Polten.
5. Tem ei nr. 12; 1969311976. — OBIECT: Relaţii cu Conferinţa Bisericilor
Europene.
a) Participarea P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, la reuniunea
Prezidiului Conferinţei Bisericilor Europene.
între 24— 31 ianuarie 1976, a avut loc la Bad Gandersheim (R.F.G.) sesiunea Pre
zidiului Conferinţei Bisericilor Europene. Din partea Bisericii Ortodoxe Române a par
ticipat P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, membru în Comitetul Con
sultativ al C.B.E., care a -avut mandatul de a înlocui în Prezidiu la această reuniune pe
I. P. S. Mitropolit Iustin al M oldovei şi Sucevei.
După rapoartele prezentate de Past. Dr. G. C. Williams, Prof. Dr. Gyula N a g y şi
după citirea raportului financiar, reuniunea a examinat următoarele probleme : rapor
turile Conferinţei Bisericilor Europene cu Biserica Romano-Catolică şi cu Conferinţa
Creştină pentru Pace ; rezultatele Adunării Generale a Consiliului Ecumenic al Biseri
cilor de la Nairobi, rezultatele Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa,
de la Helsinki ; situaţia religioasă din Irlanda de Nord şi situaţia Islamului în Europa.
Prezidiul Conferinţei Bisericilor Europene a hotărît alcătuirea unui grup restrîns,
care să pregătească o adunare cu tema «Ecumenlsmul în Europa» — în care va fi
desemnat şi un reprezentant al Bisericii noastre — şi înfiinţarea unui grup comun de
lucru între Conferinţa Bisericilor Europene şi Conferinţa Creştină pentru Pace, în oare
a fost propus şi I. P. S. Mitropolit N icolae al Banatului. De asemenea, s-au stabilit
datele viitoarelor reuniuni ale Conferinţei Bisericilor Europene.
La invitaţia Dr. Gerhard Heintze, episcop evanghelic de Brunschweig, preşedinte
al Conferinţei Bisericilor Europene, P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal,
a ţinut la Bad Gandersheim o conferinţă cu tema : Biserica O rtodoxă Română astăzi .
b) Participarea unui delegat al Bisericii O rtodo xe Române la reuniunea secţiei
«Studii» a G.B.E.
Conferinţa Bisericilor Europene a organizat la Geneva, între 29 martie— 2 aprilie
1976, prin secţia a Il-a de studii, «Ecumenismul în Europa», o consultaţie cu tema :
«Teologia europeană confruntată de comunitatea ecumenică mondială». Au participat
37 de reprezentanţi din diferite Biserici europene şi din alte continente.
Din partea Bisericii Ortodoxe Române a participat P. C. Pr. Ilie Georgescu.
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de darea de seamă privind Relaţii cu Conferinţa Bisericilor Europene ;
— Se aduc mulţumiri P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, pentru
modul în care a reprezentat Biserica Ortodoxă Română la reuniunea Prezidiului C.B.E. ;
— Se aduc mulţumiri Pr. Ilie Georgescu, pentrumodul în care a reprezentat Bise
rica Ortodoxă Română la reuniunea secţiei «Studii» a C./B.E.
6. Temei nr. 1654/1976; 18945/1975; 1755/1976; 19686/1975; 18286; 15210/1976. —
OBIECT : Relaţii cu Conferinţa Creştină pentru Pace
a)
Participarea unui delegat al Bisericii O rto d o x e Române la lucrările Secreta
riatului Internaţional al Conferinţei Creştine pentru Pace.
Intre 14— 16 ianuarie 1976 s-au desfăşurat, la Praga lucrările Secretariatului Inter
naţional al Conferinţei Creştine pentru Pace, la care a participat, ca delegat al Bise
ricii Ortodoxe Române, P. C. Pr. iilie Georgescu.
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b) Participarea P. S. Episcop N estor Severineanul, vicarul Arhiepiscopiei Craiovei,.
la sesiunea de lucru a Comisiei «A n tirasim » a Conferinţei pentru Pace.
c) Participarea I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului la întilnirea dintre rep re
zentanţii Conferinţei Creştine pentru Pace şi conducătorii Bisericilor din Statele Uniteale Americii.
d) Participarea I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului la sesiunea Comitetului delucru a Conferinţei Creştine pentru Pace.
La invitaţia regionalei americane a Conferinţei Creştine pentru Pace a avut loc
între 5—8 aprilie 1976, în orăşelul New-W indsor de lîngă Baltimore, S.U.A., sesiunea
de primăvară a Comitetului de lucru al 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 intitulat : «Sarcini morale ale creştinilor în pro
blema dezarmării».
—^
I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului a fost ales în Comitetul de redactare &
documentelor sesiunii.
e) Participarea unui delegat al Bisericii O rtodo xe Române la sesiunea Comisiei
pentru tineret a jConferinţei Creştine pentru Pace.
Intre 12— 16 aprilie 1976 a avut loc la Bremen (R.F.G.), sesiunea Comisiei pentru
tineret a C.C.P., la care din partea Bisericii Ortodoxe Române a participat Dl. NicolaeFer, asistent la Institutul Teologic din Bucureşti. «Tema sesiunii s-a intitulat «Elibe
rarea şi destinderea — tinerii creştini participă la eforturile pentru o lume mai bună».
f) Participarea P. S. Episcop N esto r Severineanul, vicarul Arhiepiscopiei Craiovei,
la sesiunea de lucru a Comisiei Internaţionale a Conferinţei Creştine pentru Pace.
Intre 10— 14 octombrie 1976 s-au desfăşurat la Kiev lucrările Comisiei Interna
ţionale a C.C.P., cu tema g e n e r a lă : «Destindere, dezarmare şi eliberare în spiritul
hotărârilor de la Helsinki 1975».
g) Participarea unui delegat al Bisericii O rtodox e Române Ia sesiunea de lucru
a Comisiei «Economie şi Politică», a Conferinţei Creştine pentru Pace.
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de darea de seamă privind Relaţii cu Conferinţa Creştină pentru Pace ?
— Se aduic mulţumiri I. P. S. Mitropolit N icolae a! Banatului şi P. S. EpiscopNestor Severineanul, vicarul Arhiepiscopiei Craiovei, pentru modul în care <au repre
zentat Biserica Ortodoxă Română la diferite întruniri peste hotare ale Conferinţei
Creştine pentru Pace, în anul 1976 ;
— Se adu'c mulţumiri celorlalţi delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Române : Pr. Con
silier Dumitru Soare, Pr. Ilie Georgescu şi Asist. Nicolae Fer, pentru modul în care au
reprezentat Biserica Ortodoxă Română la lucrările unor organisme ale Conferinţei
Creştine pentru Pace, în anul 1976.
7.
Ternei nr. 1657 ; 18288 ; 18289 ? 18291 ; 18292 ; 18674/1976. — OBIECT : Relaţii
cu diferite organizaţii ecumenice internaţionale.
a) Participarea unui delegat al Bisericii O rto d o x e Române la cel de al 17-lea
Seminar organizat de Institutul ecumenic de la Bosse y.
La invitaţia Institutului ecumenic de la Bossey, unde s-a ţinut cel de al
17-lea
Seminar pentru prezentarea cultului ortodox, între 12— 25 aprilie 1976, din partea Bise
ricii Ortodoxe Române a participat P. C. Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae.
I ) Participarea unor delegaţi ai Bisericii O rtodox e Române la cea de a V l-a
Conferinţă ecumenică pentru tineret din Europa.
c) Participarea unui delegat al Bisericii O rtodoxe Române la Conferinţa europeană
a Federaţiei Mondiale a Studenţilor Creştini.
La invitaţia Federaţiei Mondiale a Studenţilor Creştini, între 28 octombrie—4 no
iembrie 1976, Dl. N icolae 'Mihăiţă, secretarul Sectorului Relaţii Externe Bisericeşti, a
participat ca observator din partea Bisericii Ortodoxe Române la Conferinţa europeană?
anuală a acestei organizaţii.
d) Participarea unui delegat al Bisericii O rto d o x e Române la Conferinţa mondială
despre pace organizată de Alianţa Mondială Y M C A (Asociaţia Creştină<a Tinerilor), la
Palacios, Texas, S.U.A.
La invitaţia Alianţei Mondiale YMCA, D l/N ic o la e Mihăiţâ, seicretarul Sectorului
Rel?ţ:i Externe Bisericeşti, a participat la Conferinţa mondială despre pace ce a avut
Ioc la Palacios, Texas, S.U.A., între 7— 15 noiembrie 1976. Este ipentru prima dată după-
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c e l de al doilea război mondial, cînd organizaţia YMCA a invitat şi Bisericile din
'Europa de Est la o reuniune.
f) Participarea unui delegat al Bisericii O rto doxe Române la Seminarul ecumenic
organizat de «Asociaţia Creştină pentru Relaţii cu Estul Europei».
In perioada 1 octombrie— 15 noiembrie, Dl. Jivi Aurel, asistent la Institutul T eo
logic din Sibiu, a participat la programuil Seminarului ecumenic organizat de «Aso
ciaţia creştină pentru relaţii cu Estul Europei», în cinstea aniversării Bicentena
rului S.U.A.
g) Participarea P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, la lucrările
-'Comisiei C.E.B. pentru restructurarea Institutului Ecumenic de la Bosse y.
-Intre 20—22 noiembrie 1976, P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal,
-a luat parte la lucrările unei Comisii a Consiliului Ecumenic al Biserici/lor care s-a
ocupat cu restructurarea Institutului Ecumenic de la Bossey, Elveţia. Din partea Comi
tetului Central C.E.B. au fost delegaţi în această com isie trei persoane : P. S. Episcop
Antonie Ploieşteanul, Dr. I. Held din R.F.G. şi Dr. McOloud din S.U.A. Comisia a lucrat
împreună cu Consiliul de administraţie şi cu consiliul profesoral al Institutului şi cu
reprezentanţi ai Facultăţii de Teologie din Geneva (Dr. Boven, decan).
Problemele care au fost pe ordinea de zi s-au referit la: 1. Restructurarea admi
nistraţiei ; 2. îmbunătăţirea programei analitice j 3. Legarea Institutului de Universitatea
din Geneva şi de alte centre universitare şi ecum enice ; 4. Probleme financiare.
P. S. Episcop Antonie a stăruit pentru îmbunătăţirea componenţei confesionale a
conducerii şi corpului didactic al Institutului. S-a promis că acest lucru se va avea
în vedere.
Comisia a alcătuit un raport care a fost trimis la Toronto, unde, între 23—25 n o
iembrie 1976, s-au întîlnit conducătorii Consiliului Ecumenic, spre a lua hotărîri pe
baza lui.
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de darea de seamă privind Relaţii cu diferite organizaţii ecumenice
‘in tern aţion ale;
— Se aduc mulţumiri P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, pentru
contribuţia adusă la lucrările Comisiei CE.B., privind restructurarea Institutului Ecu
menic de la Bossey ;
— Se aduc mulţumiri Pr. Prof. D. Stăniloae, Pr. Ion F. Stănculescu, Asist. N icolae
Fer şi N icolae Mihăiţă, pentru modul în care au reprezentat Biserica Ortodoxă Română
la lucrările unor organizaţii ecum enice internaţionale, în anul 1976.
8. Tem ei nr. 1187 ; 1891/1976. — OBIECT : Relaţii cu alte religii.
a) Participarea unor deleg aţi ai Bisericii O rtod oxe Române, ca observatori, la
.Seminarul islamo-creştin din Tripoli-Libia.
•b) Participarea unui delegat al Bisericii O rto d o x e Române, ca observator, Ia
.reuniunea Comisiei pregătitoare pentru Congresul Mondial al Religiilor.
Intre 29— 31 martie 1976 s-au desfăşurat la M oscova lucrările Comitetului pregă
titor al «Conferinţei mondiale a oamenilor religioşi pentru pace trainică, dezarmare». în
■calitate de observator, P. C. Pr. Dumitru Popescu, prorectorul Institutului Teologic
din Bucureşti.
La propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de dareta de seamă privind relaţii cu alte r e lig ii;
— Se aduc mulţumiri I. P. S. Arhiepiscop Antim al Tomisului şi Dunării de Jos,
pentru modul în care a reprezentat Biserica Ortodoxă Română la lucrările Seminarului
islamo-creştin de la T rip o li ;
— Se aduc mulţumiri Pr. Prof. Dumitru Popescu şi Pr. Asist. Alexandru Stan
pentru modul în oare au reprezentat Biserica Ortodoxă Română la întruniri cu delegaţi
•ei altor religii, în anul 1976.
*
P. S. Timotei Lugoj anul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebe
şului, raportorul Comisiei canonică, juridică şi pentru disciplină, dă citire referatelor
asupra următoarelor probleme :
9. Tem. 18777/1976. Referatul Camcelariei Sf. Sinod privind proiectul de Regu
lament pentru administrarea cimitirelor.
Proiectul Comisiei a fost trimis tuturor eparhiilor din Patriarhia Română pentru
rstudiere, eventuale observaţii şi completări, în vederea supunerii examinării lui de
i
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către Sfîntul Sinod. La Cancelaria Sf. Sinod au fost primite răspunsuri cu sugestii şi
propuneri numai de la 11 eparhii.
Avînd în vedere că nu s-au primit încă propuneri de la toate eparhiile, ţinînd
seama şi de faptul că aceste sugestii trebuiesc puse de acord între ele şi că este
necesară o examinare a acestora în comitete.
Luînd în considerare faptul că trebuie să se ţină seama şi de practica existentă
în administrarea cimitirelor de stat — ca şi de noile dispoziţii legale în vigoare pri
vind zona de protecţie a monumentelor istorice — problemă care nu se punea cînd
comisia a început redactarea proiectului.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei canonică, juridică şi
pentru disciplină, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă instituirea unei comisii alcătuită din P. S. Episcop Vasile al Oradiei
— ca preşedinte, iar ca membri, cîte un delegat al fiecărei Mitropolii, precum şi d-nii
Consilieri juridici Mircea Fărtăţescu de la Administraţia Patriarhală şi Mircea Livezeanu, de la Arhiepiscopia Bucureştilor, care ţinînd seama de propunerile eparhiilor
din Patriarhia Română, va prezenta un proiect de Regulemnt unitar.
9. Tem. 18.782/1976. Adresa Episcopiei Alba Iuliei nr. 4809/1976, privind re
comandarea P. C. Protos. Modest Murariu, slujitor la Catedrala Episcopală din AlbaIulia, pentru a i se acorda rangul de Arhimandrit.
In conformitate cu prevederile art. 82 alin. 4 din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 7 lit. a din Regulamentul organelor
centrale, la propunerea Comisiei canonice, juridice şi pentru disciplină, Sfîntui Sinod
hotărăşte :
— Acordă P. C. Protos. Modest Murariu, slujitor la Catedrala Episcopală din
Alba-Iulia, rangul de Arhimandrit.
10. Tem. 18721/1976. Adresa Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos Nr. 10588/
1976, privind recomandarea P. C. Protos. Pahomie Gorea, mare eclesiarh la Catedrala
Arhiepiscopală din Galaţi, pentru a i se acorda rangul de arhimandrit.
Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Acordă P. C. Protos. Pahomie Gorea, mare eclesiarh la Catedrala Arhiepisco
pală din GaLaţi, rangul de arhimandrit.
*
P. S. Roman Ialomiţeanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, rapor
torul Comisiei învăţămîntului pentru pregătirea personalului bisericesc, dă citire re
feratelor asupra următoarelor probleme :
11.
Tem. Nr. 18400/1976. Referatul Cancelariei Sf. Sinod privind fixarea temelor
conferinţelor de orientare pe anul 1977.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la care au participat toţi membrii Sfîntului
Sinod, la propunerea Comisiei învăţămîntului pentru pregătirea personalului bisericesc,
Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă ca la conferinţele de orientare a oierului pe anul 1977 să se trateze
următoarele tem e :
Pentru luna martie 1977: «Aniversarea Centenarului Independenţei de stat a
României. Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la războiul de independenţă din
anul 1877».
Pentru luna septembrie 1977 : «Ecumenismul practic în viaţa cultelor religioase
din patria noastră». (în această conferinţă vor putea fi invitaţi şi reprezentanţi ai
cultelor religioase locale).
Pentru luna noiembrie 1977 : «Aniversarea a 30 ani de la proclamarea Republici».
— Aprobă ca prima conferinţă administrativă din anul 1977, cu tema «Pregătirea
administrativă din anul 1977», cu tema «Pregătirea pentru primirea sfintelor taine,
îndatoririle preotului», să aibă loc Înainte de Sf. Paşti, la o dată ce se va stabili de
fiecare Centru eparhial, avînd în vedere natura obiectului.
— Cea de a doua conferinţă administraivă din anul 1977 va avea loc între 1—
15 octombrie, cu următoarea t e m ă : «Întărirea disciplinei clerului potrivit sfintelor
canoane şi legiuirilor actuale ale Bisericii Ortodoxe Române».
— Conferinţele administrative vor fi prezidate de delegaţi ai Centrelor eparhiale.
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12.
Tem. Nr. 18644/1976. Referatul Cancelariei Sf. Sinod privind organizarea seriei
a 63-a a cursurilor de îndrumare misionară şi pastorală pe -anul 1977.
în urma discuţiilor care au avu-t loc şi la propunerea Comisiei învăţămîntului
pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă ca în anul 1977 să se organizeze seria 63-,a a cursurilor de îndrumare
misionară şi pastorală a clerului din Patriarhia Română, între 16 august— 16 septembrie
1977, cu un efectiv de 260 preoţi şi di.aiconi cursanţi, organizaţi în două gTupe paralele
a cîte 130 cursanţi fiecare grupă. O grupă îşi va desfăşura cursurile la Institutul T eo
logic din Bucureşti, iar altă grupă la Institutul Teologic Universitar din Sibiu.
— în fiecare grupă vor fi programaţi preoţi şi diaconi din toate eparhiile Pa
triarhiei Române.
— Programa analitică a acestor cursuri va fi cea prevăzută pentru seria 62-a
din anul 1976.
— Atît la Bucureşti, cît şi la Sibiu, programa cursurilor va fi predată de cadrele
didactice ale ambelor Institute Teologice Universitare.
— Programarea preoţilor participanţi din cadrul fiecărei eparhii se va face prin
grija Cancelariei Sf. Sinod, 'comunicînd prin circulară fiecărei eparhii numărul de
preoţi cursanţi.
P. S. Eftimie Bîrlădeanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Romanului şi Huşilor, ra
portorul Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru mînăstiri, dă citire refe
ratelor asupra următoarelor probleme :
13. Tem. nr. 18310/1976. Proiectul Pastoralei Sfîntului Sinod privind colecta pentru
Fondul Central Misionar din Duminica Ortodoxiei a anuilui 1977.
în urma discuţiilor purtate în şedinţă şi a îmbunătăţirilor aduse proiectului, s-a
procedat la definitivarea lui.
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă reiligioasă şi penitru mînăstiri,
Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă textul Pastoralei Sfîntului Sinod privind colecta pentru Fondul Central
Misionar din Duminica Ortodoxiei a anuilui 1977, în forma definitivă de către Sfîn
tul Sinod.
— Pastorala se va tipări prin grija Sectorului II al Administraţiei Patriarhale şî
se va trimite tuturor eparhiilor din Patriarhia Română, împreună cu instrucţiunile sta
bilite de Sfîntul Sinod în anii precedenţi pentru organizarea acestei colecte.
14. Tem. nr. 18643/1976. Referatul P. C. Pr. Constantin Pîrvu, Consilier V icar
Patriarhal, privind fixarea datei Sf. Paşti pe anuil ,1978.
în vederea întocmirii de către Centrele eparhiale din Patriarhia Română a ca len 
darului bisericesc pe anul 1978, P. C. Pr. Constantin Pîr<vu, Consilier Vicar Patriarhal,,
conducătorul Sectorului I al Administraţiei Patriarhale — Cancelaria Sf. Sinod, a pre
zentat referatul în legătură cu stabilirea datei Sf. Paşti pe anul 1978 şi schiţa ca len 
darului bisericesc pe acest an, verificată de către P. C. Pr. Prof. Ene Branişte de la
Institutul Teologic Universitar din Bucureşti.
Potrivit calculelor pascale ortodoxe, în anul 1978, Sf. Paşti este pe data de Du
minică 30 aprilie.
Referatul P. C. Consilier Constantin Pîrvu arată totodată şi momentele calenda
ristice mai importante în legătură cu sărbătorirea Sf. Paşi, schema calendarului biseri
cesc pe anul 1978, cu indicarea pericopelor duminicale ale Apostolului, Evangheliilor
glasurilor de rînd şi voscresnelor duminicale.
în urma examinării referatului respectiv şi la propunerea Comisiei pentru doctrină,
viaţă religioasă şi miînăstiri, Sifîntull Sinod hotărăşte :
— Ia act că în anul 1978 sărbătorirea Sf. Paşti se va prăznui la 30 aprilie.
— Datele cuprinse în referatul Nr. 18643/1976 şi schiţa Calendarului pe anul 1978
întocmiite de P. C. Consilier Vicar Patriarhal Constantin Pîrvu, vor fi comunicate în
timp util tuturor Centrelor eparhiale din Patriarhia Română, în vederea întocmirii
Calendarului bisericesc pe anul 1978.
15. Tem. nr. 16910/1976. Itinerariile pastorale ale membrilor Sfîntului Sinod pe anul

1976.

P A R T E A OFI CI ALĂ

225

Din itinerariîle pastorale primite la Cancelaria Sf. Sinod rezultă că în anul
197© membrii Sfîntului Sinod şi-au îndeplint înalta misiune sfinţi toare, învăţătorească
şi de conducere, îndrumare şi supraveghere a vieţii religioase a credincioşilor din
eparhiile Patriarhiei Române, prin : oficierea de liturghii arhiereşti şi a altor slujbe
religioase în catedralele eparhiale, mănăstiri şi biserici parohiale din oraşele, com u
nele şi s'atele parohiiilor din Patriarhia Română ; sfinţiri şi redeschideri de biserici ;
vizite canonice ; participări (la slujbele religioase, cu care prilej au rostit c u v în tă r i ;
hirotonii de diaconi şi p r e o ţ i; hirotesii întru duhovnic, sachelar, iconom şi iconom
sta v ro fo r; îndrumări şi dispoziţii privind îndatoririle clericilor la a lta r e ; întocmirea
pastoralelor de către C hiriarhi ; supravegherea tipăririi cărţilor de cult, revistelor şi
calendarelor b iseric eşti; participări ila conferinţele de orientare a c le r u lu i; participări
la conferinţele teologice interconfesionale ; rezolvarea problemelor curente ale epar
hiei şi audienţe cu p u b lic u l; 'activităţi în calitate de membri ai Sfîntului Sinod şi pe
tărîm s o c i a l ; participări la şedinţe ale F.U.S. şi cu d ep u ta ţii; participări :1a exam enele
de capacitate p r e o ţe a s c ă ; prezidarea examenelor de admitere sau de diplomă din
şcolile teologice («admitere, licenţă, admisibilitate, doctorat, examenele de definitivare
şi promovare de ia cursurile de îndrumare a c le r u lu i); măsuri pentru generalizarea
cîntării omofone ; măsuri de ordin misionar şi pastoral privind viaţa parohiilor şi a
credincioşilor din ep a rh ii; măsuri şi ajutoare băneşti pentru conservarea monumen
telor istorice bisericeşti şi reparare-a locaşurilor de c u l t ; activităţi 'ale membrilor
Sfîntului Sinod în cadrul relaţiilor frăţeşti dintre Biserica Ortodoxă Română şi alte
Biserici Ortodoxe în cadrul relaţiilor interortodoxe şi intercreştine ; primiri' de oaspeţi
străini ; reprezentări din partea Bisericii Ortodoxe Române în diferite organizaţii
sociale ; măsuri luate pentru apărarea unităţii de credinţă.
16. Tem. nr. 16912/1976 , Referatul privind situaţia contribuţiei Patriarhiei Române
la Fondul Solidarităţii Internaţionale p e anul 1976.
în luna decembrie 1971, conducerea superioară de s ta t'a hotărît formarea Fon
dului Societăţii Internaţionale, în scopul sprijinirii luptei popoarelor împotriva impe
rialismului, pentru libertate şi progres social, independenţă naţională şi pace.
Patriarhia Română, încredinţată jfiind de importanţa şi semnificaţia deosebită
a acestei hotărîri -a conducerii superioare de stat, a sprijinit an de 'an, cu tot elanul,
această nobilă acţiune.
iîn urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pentru doctrină,
viaţă religioasă şi pentru mînăs'tiri, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act de contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la Fondul Solidarităţii Inter
naţionale pe anul 1976.
— Se va continua şi în anul viitor această acţiune de mare importanţă şi de o
deosebită semnificaţie.
17. Tem. nr. 18779/1976. (.în anul 1977, împ,linindu-se o sută de ani de la dobîndirea Independenţei de Stat a României şi 70 de 'ani de la izbucnirea Răscoalei ţără
neşti din 1907, pentru evidenţierea acestor două evenimente care -au avut largi
ecouri şi pe plan bisericesc, Cancelaria Sf. Sinod — cu aprobarea P. F. Patriarh
Justinian şi acordul Departamentului Cultelor — a trimis tuturor Centrelor eparhiale
circulara nr. 6354/1976, cu recomandările necesare.
în urma discuţiilor care au avut loc, la care au luat parte toţi membrii Sfîntului
Sinod şi la propunerea Comisiei canonică, juridică şi pentru disciplină, Sfîntul Sinod
a hotărît cu privire la 'aniversarea Centenarului Independenţei de Stat -a României
şi împlinirea a 70 de ani de la răscoala ţărănească din 1907, următoarele :
— Ia act de măsurile stabilite în consfătuirea cu delegaţii eparhiiilor, c e a
avut loc la Sibiu în ziua de 30.X.1976, şi aprobă ca, primul număr din fiecare revistă
bisericească pe anul 1977 (centrală sau mitropolitană), să fie dedicat Răscoalei din
1907, iar al doilea număr al acestor reviste va fi dedicat Centenarului Independenţei
de Stat a României. Sumarul acestor reviste va conţine studii, articole, documentare,
ştiri, documente etc., în legătură cu cele două evenimente.
I. In cadrul Eparhiilor se iau următoarele m ă s u r i :
1.
— Conferinţa de orientare a clerului din luna mai 1977 va avea ca temă
«Aniversarea Centenarului Independenţei de Stat a României. Contribuţia Bisericii
Ortodoxe Române la războiul de independenţă din anul 1877».
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— 2. In zilele de 20 februarie 1977, se va oficia un serviciu religios cu pomenirea
(parastas) pentru cei căzuţi la răscoala din 1907 — şi la 8 mai 1977 pomenire pentru
eroii căzuţi în războiul de independenţă ; se va face un Te-Deum pentru aniversarea
a 100 de ani de Independenţă şi se va rosti un cuvînt aniversar în toate catedraleleeparhiale, în bisericile şi mînăstirile din fiecare eparhie.
3. — Preoţii sînt îndatoraţi să acorde grijă deosebită cimitirelor eroilor şi mor
mintelor acestora, precum şi celor căzuţi la răscoala din 1907.
A colo unde s-au identificat mormintele acestora, se va oficia slujbă de pom e
nire şi la morminte.
4. — Preoţii sînt îndatoraţi să cerceteze în continuare arhivele parohiale pentrua afla ştiri, documente, însemnări despre aceste evenimente, pe care să le comunice
Centrelor eparhiale.
5. — în parohiile unde răscoala din 1907 a avut caracter deosebit şi unde auto
rităţile locale vor lua măsuri pentru comemorarea lor, fie prin expoziţii de obiecte,
documente, tablouri, fie prin programe şi activităţi culturale etc., preoţii şi organeleparohia/le îşi vor aduce contribuţia lor la aceasta.
ÎI. In cadrul şcolilor teologice, se iau următoarele m ă s u r i :
1. — în zilele de 20 februarie 1977, se va oficia un serviciu religios cu pomenire(parastas), a celor căzuţi în răscoala din 1907 şi la 8 mai 1977 a eroilor căzuţi în
războiul de independenţă ; se va face un Te-Deum pentru aniversarea. Centenarului
şi unul dintre profesori va ţine un cuvînt comemorativ.
2. — în luna martie 1977 se va organiza un program festiv dedicat Răscoalei
ţărăneşti din 1907 şi cu coruri, recitări, lecturi adecvate şi un cuvînt festiv ţinut de
unul dintre profesori. Data se va fixa de Centrul eparhiale respectiv.
3. — Idem, în luna mai, cu Războiul de Independenţă.
4. — Se va organiza pe şcoală (sau Institut) şi pe ani de studii, concursuri
dotate cu premii pe temele celor două evenimente, indicîndu-se elevilor şi studen- ,
ţilor o bibliografie colectivă pentru pregătire.
5. — Se va acorda importanţa cuvenită pregătirii şi expunerii temelor în legă
tură cu Răscoala din 1907 şi Independenţa de Stat a României, prevăzute în programa»
de educaţie cetăţenească şi patriotică.
6. — In Seminariile şi Institutele teologice, la orele de Istorie a Patriei, de
Istoria Bisericii Române, la orele de dirigenţie, educaţie cetăţenească şi alte disci
pline, profesorii vor face referiri la cele două evenim ente care se aniversează în 1977.
7. — Se vor indica lucrări de seminar, teze de licenţe, lucrări de seminar la
cursurile de doctorat în legătură cu aceste evenimente.
8. — Se vor organiza vizionări de spectacole, filme, expoziţii — avînd ca temă’
cele două evenimente.
18.
Tem. 18781/1976. Rapoartele eparhiilor din Patriarhia Română cu privire la t
măsurile luate pentru protejarea monumentelor istorice şi de artă bisericească.
în ziua de 2 decembrie 1976 a avut loc la Departamentul Cultelor o consfătuire
cu PP. SS. Episcopi-vicari şi Arhierei-vicari şi cu delegaţi ai tuturor eparhiilor din
Patriarhia Română, privind măsurile c e urmează a se lua pentru ocrotirea picturilor
murale din bisericile monumente istorice şi de arhitectură din Patriarhia Română,
deoarece s-a constatat că este necesar a se lua măsurile corespunzătoare.
Ca urmare, eparhiile au fost îndatorate a trimite la Cancelaria Sfîntului Sinod
rapoarte şi tabele cu monumentele istorice şi de artă, care sînt în atenţia Centrelor
eparhiale pentru buna conservare a picturilor murale, comunicînd eparhiilor măsurile
luate pentru conservarea picturilor mur ale de la aceste biserici.
Din tabelele primite, rezultă că eparhiile au indicat măsurile pentru conservarea
picturilor murale, precum şi măsurile luate pentru prevenirea incendiilor la bisericile
monumente istorice şi de artă bisericească, din cadrul eparhiilor din Patriarhia Română.
în urma discuţiilor care au avut loc, la care au luat parte toţi membrii Sfîntului
Sinod şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi mînăstiri, Sfîntul
Sinod a hotă r i t :
— Toate Centrele eparhiale vor întocmi tabele cu măsurile luate pentru buna*
conservare a picturilor murale şi a obiectelor de artă, precum şi măsurile pentru
prevenirea incendiilor la bisericile monumente istorice şi de artă bisericească.
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— Se va insista asupra termenelor de aducere la îndeplinire a măsurilor pre
conizate.
— Se vor lua cele mai potrivite măsuri pentru eliminarea efectelor fumului dinaceste obiective, prin : aerisire frecventă, luminări de calitate superioară, utilizarea
pridvoarelor pentru aprinsul luminărilor, instalarea de ventilatoare, aspiratoare, hote
funde este cazul), alte soluţii tehnice etc.
— Se vor îndreprinde măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii luminărilor — pentru
înlăturarea fumului, care degradează picturile. In acest sens, se recomandă aplicarea
reţetei preconizată de D.P.CJE. şi se vor face demersurile necesare pentru obţinerea
materiilor prime (fitil, parafină etc.).
— Se vor lua măsuri pentru instalarea de paratrăznete şi montarea de pichete• de incendiu, conform normelor în vigoaTe.
*
*

*

Epuizlndu-se examinarea lucrărilor înscrise pe ordinea de zi, care au fost repar
tizate comisiilor sinodale la 11 decembrie. Apoi, Prea Fericitul Patriarh Justinian
anunţă că Sfîntul Sinod urmează să exam ineze în continuare, în planul său şi alte
iprableme.
Astfel, la invitarea Prea Fericitului Părinte Preşedinte, P. S. Episcop ANTONIE
PLOIEŞTEANUL, Vicar Patriarhal, Secretarul Sf. Sinod, dă citire referatelor asupra :
19. Tem. 18780/1976. — Referatul privind programul festivităţii pentru acordarea
titlului de «doctor honoris causa» unor personalităţi <lin lumea creştină.
Prin hotărîrea Nr. 14170/1976, Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe Române,
în şedhrţa sa de lucru din 21— 22 septembrie 1976, a aprobat decernarea de către
Institutul Teologic Universitar din Bucureşti a titlului de «doctor honoris causa» unui
număr de 13 personalităţi bisericeşti din Biserica Ortodoxă Română şi din celelalte
Biserici creştine.
Prin adresa Nr. 2434/1976, Institutul teologic din Bucureşti înaintează Cancelariei
Sf. Sinod următoarele : programul general al vizitei oaspeţilor cărora li se va decerna
titlul academic de «doctor honoris c a u s a » ; programul desfăşurării festivităţilor de
la Institut din ziua de 15 ianuarie 1977; lista invitaţilor care vor participa la aceste
festivităţi. Totodată, Institutul soliciă a se decide asupra provenienţei fondurilor n ece
sare penru cheltuielile ocazionate de aceste festivităţi.
20. Tem. nr. 18778/1976. Problema stabilirii retribuţiei tarifare a personalului
clerical cu funcţii speciale de conducere din Patriarhia Română, în vederea pen
sionării.Sfîntul Sinod luînd în discuţie constatările specialiştilor şi posibilităţile de co
rectare a retribuţiei tarifare lunare actuale a personalului clerical cu funcţii de
conducere în Biserica Ortodoxă Română, în lumina legislaţiei în vigoare.
Ţinînd seama că stabilirea retribuţiei tarifare lunaTe a personalului clerical cu
funcţii speciale de conducere este necesar a se face prin asimilare cu funcţii echiva
lente din aparatul de stat.
Avtînd în vedere că această retribuţie trebuie să se facă ţinînd seama de prin
cipiul ierarhizării şi corelării nivelelor de retribuţie ale personalului clerical ca
funcţii de conducere cu c e le ale funcţiilor în subordine.
Ţinînd seama că potrivit legislaţiei în vigoare, retribuţia personalului din cadrul
cultelor religioase se face de către conducerea cultului respectiv, în cazul de faţă
de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
în urma discuţiilor care au avut loc, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă corectarea în plus a retribuţiei tarifare lunare a personalului clerical
cu funcţii de conducere cu 4 clase de retribuţie pentru funcţiile d e : Vicari adminis
trativi, Consilieri administrativi, Secretari eparhiali, Inspectori eparhiali, Inspector
general bisericesc, Secretarul Cabinetului patriarhal, protopopi şi exarhi, începînd
cu data de 1 ianuarie 1977. Indemnizaţiile de conducere ale acestui personal rămîn
Ia nivelul actual, stabilit prin circulara Departamentului Cultelor nr. 22.000/1975.
— începînd cu data de 1 ianuarie 1977, personalul clerical cu funcţii sp ecia le
de conducere va primi de la parohie o remuneraţie de pînă la 25% prin plata cu>
era, şi nu pînă la 50%, cum a primit pînă la această dată.
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— Incepînd cu data de 1 ianuarie 1977, caicului la pensie pentru personalul
clerical cu funcţii speciale de conducere se va face potrivit reglementărilor din
Legea Nr. 57/1974 şi ale Regulamentului Casei de Pensi şi Ajutoare a salariaţilor
Bisericii Ortodoxe Române.
— 'Pînă la 1 ianuarie 1977, calculul la pensie pentru personalul clerical cu func
ţii speciale de conducere se va face potrivit celor stabilite de Sfîntul Sinod (retri
buţia tarifară cumulată cu cea prin plata cu ora).
*

♦

•

*
❖ *
Epuizîndu-se examinarea lucrărilor înscrise pe ordinea de zi a acestei sesiuni,
Prea Fericitul Patriarh Justinian -aduce mulţumiri membrilor Sfîntului Sinod pentru
participarea -rodnică la lucrările actualei şedinţe sinodale şi pentru contribuţia adusă
la rezolvarea lucrărilor care au făcut obiectul -acestei şedinţă a Sfîntului Sinod.
Totodată, Prea Fericirea Sa adresează calde mulţumiri Domnului GHEORGHE
NENCIU, Conducătorul Departamentului Cultelor, pentru participarea la lucrările
şedinţei Sfîntului Sinod şi pentru bunăvoinţa şi larga înţelegere pe care a mani
festat-o permanent în soluţionarea problemelor Bisericii Ortodoxe Române.
In încheiere, Prea Fericitul Patriarh Justinian adresează tuturor membrilor Sfîn
tului Sinod alese urări de petrecere duhovnicească a sfintelor sărbători ale Naşterii
Domnului şi pentru Noul an 1977.
I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei, în numele membrilor Sfîntului
Sinod, mulţumeşte Prea Fericitului Patriarh Justinian pentru fructuoasa activitate pe
care a desfăşurat-o în cursul acestui <an, încît toate au fost foarte bune. Asigură pe
Prea Fericirea Sa că toţi membrii Sfîntului Sinod îl au permanent în rugăciunile
pe care le înalţă către Dumnezeu, pentru sănătatea şi îndelunga înzilire a Prea Feri
cirii Sale.
ilncheind, face aceleaşi urări, în numele Sfîntului Sinod, pentru buna petrecere
a sărbătorilor care se apropie, ca şi Anul nou 1977 să-i aducă Prea Fericitului Patriarh
Justinian noi prilejuri de mulţumiri duhovniceşti şi puteri sporite pentru conducerea
pe mai departe, în fruntea Sfîntului Sinod, a sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române.
Prea Fericitul Patriarh Justinian roagă apoi -pe Domnul Gheorghe Nenciu, Con
ducătorul Departamentului Cultelor, să dispună citirea Deciziei de închidere a lucră
rilor sesiunii ordinare a Sfiîntului Sinod pe anul 1976.
Domnul Director Eugen Munteanu dă citire Deciziei Departamentului Cultelor
pentru închiderea lucrărilor Sinodului Bisericii Ortodoxe Române.
Se rosteşte rugăciunea «Ouvini-se cu adevărat».
Şedinţa se ridică la orele 14.
PREŞEDINTELE SFÎNTULUI SINOD,
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Marile dureri sînt de piatră.
Ne încremenesc o clipă, apoi se dospesc îndelung şi pe tăcute.
Şi lacrimile lor sînt de piatră, ca ale peşterilor mari. Plîngem
la întuneric, pe durata unui veleat, şi ne pomenim între coloane,
în templul propriilor noastre tristeţi, faţă-n faţă cu cei pe care
i-am plîns şi laolaltă cu ei, întru aceeaşi zidire, ştiind că nu în de
şert ne-am cheltuit. O candelă adunată din rouă, ca de pe lespedea
Sfîntului Mormînt, e singurul nostru m iracol: lumină ce ne des
coperă pe dinlăuntru, în absenţa vitraliilor colorate.
Sîntem încă prea aproape de clipa cea din urmă a Preaferici
tului — acum întru amintire — Patriarh Justinian spre a nu ne
da seama că am încerca să-i scriem o cronică la lumina torţelor
lui, înfipte pe cetate ca nişte străji cu aripi. Prea de curînd am
fost martorii unor împliniri spre a nu şti că aproape nimic nou
nu se mai poate spune deocamdată. încă trăim sub obsesia locu
rilor comune, ale căror adevărate înţelesuri nu se pot decanta
decît în timp. Timp pe care noi, o mînă de colaboratori mai vechi
şi mai apropiaţi, nu ştim derl vom mai apuca.
O mînă de colaboratori, mai vechi şi mai apropiaţi, ne adu
naserăm la Palatul Patriarhal în acea seară de 26 martie, spre a
întîmpina întoarcerea Preafericitului acasă, după aproape două
luni de spital. Eram liniştiţi şi bucuroşi, doctorii ne încredinţaseră
că semnele îngrijorării au pierit, că Patriarhul îşi poate relua, cu
un program zilnic mai redus, activitatea. Eram liniştiţi şi bucuroşi,
apoi neliniştiţi de o întîrziere şi de o alta... Un telefon de la spital
a căzut ca un clopot greu dintr-o turlă ruptă de v î n t : Patriarhul
şi-a dat duhul. Şi-l dăduse cu trei sferturi de ceas mai înainte, în
automobil, spre casă, cu capul aplecat pe umărul medicului înso
ţitor. Inima lui, mare cît un clopot greu, căzuse dintr-o turlă ruptă
de vînt. Şi n-a mai bătut. Vechile ei dangăte, de o viaţă, răzbi
seră în cer.
Trecuse de şaptezeci şi şase de ani şi era de bănuit că zilele
omului nu mai au putere. Trupul i se rărise, împuţinat de sufe
rinţă. Duhul îşi păstra încă vigoarea de altădată. Vigoarea aceasta
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îl aşeza în familia spirituală a acelor români care-şi aşteaptă sfîr
şitul cu seninătate şi-şi rinduiesc cele de trebuinţă gospodăreşte,
ca şi cum le-ar face pentru alţii. Grijuliu pînă la amănunt, Părin
tele Patriarh îşi durase locaş de piatră în biserica Radului Vodă,
de pe malul bucureştearţ, al Dîmboviţei, rectitoriţa,,de el cu pasiune
şi dor de dăinuire.
— De ce nu în catedrală, alături, de cei-doi ? ■îl întrebase
cineva cu vreo trei ani mai înainte.
•••
r- r-•
— Catedrala e acum atît de mică ■!. a r.ăspunsmîngîin.du-şi
barba. Dacă mai pui-un mormînt sau două, i-ai 'dat afară-tpe. .ere-,
dincioşi. Unde să mai încapă şi,ei
în biserica Radului■Vodă, -mormînţid e săpat în ■firidă, <,una
cu peretele. Morţii trebuie*, să . aibă bunacuviinţă.de a nu sta.-ân
calea celor vii,-:pare a ne spune- statornicul bun. simţ,; d& o viaţă ,şi
de după moarte, al Patriarhului Justinian.
La poarta Radului Vodă, se,îmbulzeau mulţimile să* pătrundă
în curte, după sicriul de stejar; înalt, pe pat de flori, din ;care răsă
reau, culcate, mitra bizantină . şi. barba. abrahamică.- S-au -.rupt
cordoanele străjilor.
. . . . ... </.
;
A strigat cineva : ■
Vă rugăm,-faceţi loc . să treacă, familia. Patriarhului!
A răspuns o credincioasă ;
Şi noi sîntem familia Patriarhului!, T oţi, sîntem familia
Patriarhului!
De ce oare o fi insistat Preafericitul'Justinian ca în titulatura
sa oficială să i se spună Părinte ?: Din preoţia de mir îl Urmărea o
familie, era tată, bunic, părinte prin excelenţă.S-a vru t .şi .a fost
Părinte, tot prin. excelenţă, al. tuturor păstoriţilor săi.
Cei mai mulţi ştiu că Patriarhul Justinian; 'care'a-dominat
viaţa noastră bisericească timp de aproape treizeci d e '-ani)-u"fost
un conducător de mare a u to r ita te c u o statu ră‘dreaptă*'şi bine
zidită, ochi ageri, trăsături tari, grai răspicat; .minte ascuţităvoinţă
de cremene, dîfz în înţelepcmrie :şi înţelept- în dîrzeriie,■vizionat
al vremurilor noi, deschis- prefacerilor' sociale şi credincios 'tradi
ţiilor sfinte, veghetor 'de zi-şi de noapte,‘muncitor .eu timp-şi fără
timp, aspru în cumpăna'gînduliii, prompt'în hotărîrea lucidă- iscu
sit al dilemelor, sclipitor în intuiţii. A fost şi un geniu al rezoluţiei.
Mai puţini însă ştiu că,. om fiind, nimic din pe e omenesc nu
i-a fost străin, inclusiv omenia. Prin această imensă:omenie romă*nească ne-a fost, tuturor, Părinte, în cel. mai autentic înţeles’.al
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•

cuvîntului: preoţilor, călugărilor, credincioşilor de toată mîna.
Multe suferinţe s-au alinat prin jertfa sa, multe biserici s-au desă
vîrşit prin obolul său. Părinte le-a fost chiar subalternilor. Un per
manent şi necruţător dialog se consuma între autoritatea omului
de administraţie şi bunătatea părintelui duhovnicesc. Cea din
urmă era obligată să cedeze pe parcurs şi să biruiască numai la
sfîrşit. Era un primat al datoriei pe care colaboratorii, deseori
mînaţi cu hărnicie, trebuia să-l priceapă. Cu coastele împunse de
pinteni, cel ce se aşternuse pămîntului ştia că la capătul drumului
îl va mîngîia stăpînul pe coamă şi-şi va lipi obrazul de al lui. Sau,
dacă vrem, ceva din spectacolul emoţionant al mecanicului de tren,
care, numai ce-a oprit în Gara de Nord, scoate bumbacul şi-şi
şterge locomotiva de sudoare. Dacă între om şi animal, dacă între
om şi maşină se poate instaura un climat de omenie, cum să nu
fie el posibil între om şi om ? între conducător şi condus ? între
părinte şi fiu ? Mulţi învăţători vom mai avea, ca să grăim cu Pavel,
dar nu mulţi Părinţi. Generaţia noastră l-a avut pe Părintele
Justinian.
m

*

.

L-am vegheat între făclii, noi cei îmbrăcaţi în harul preoţiei,
l-am însoţit pe ultimul drum, ne-am luat bun-rămas, ne-am rugat
pentru el şi nu ne-am rugat pentru noi, toţi l-am iertat şi nimeni
nu i-a cerut iertare. Ne rugăm şi i-o cerem acum, cînd flacăra albă
a morţii mistuie impurităţile şi nu mai lasă loc decît transpa
renţelor.
Arhim. B. V. ANANIA
Directorul Editurii Institutului biblic
şi de M isiune ortodoxă al Bisericii O rtodoxe Române
I

»
9
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în acelaşi timp, Sfîntul Sinod al Bisericii O rtodoxe Române sub p re 
şedinţia I. P. S. Iustin, M itropolitul M oldovei şi Sucevei, locţiitor de
patriarh & hotărît constituirea comisiei pentru slujba înm orm întării după
datina străbună.
Responsabilitatea desfăşurării funerariilor a fost încredinţată P. S.
Antonie, Episcop-vicar patriarhal şi P. C. Pr. Ioan Gagiu, directorul A d
m inistraţiei Patriarhale.
1 ' Marţi; 29 martie, corpul neînsufleţit al patriarhului Justinian a
fost depus în catedrala patriarhală unde a slujit ca preot, ca arhiereu şi
aproape 29 de ani ca patriarh al Bisericii O rtodoxe-Rom âne. După ce
sicriul a fost transportat de către-slujitorii catedralei şi depus pe catafalc
în mijlocul bisericii, s-a oficiat de către înalţii Ierarhi sub protia I. P. S.
Mitropolit Iustin o panihidă.
.
Erau de faţă Dl. Gheorghe Nenciu, vice-preşedintele D epartam en
tului Cultelor, precum şi D-nii Ion Lungeanu, Eugen M unteanu şi Iulian
Sorin, directori în acelaşi Departament.
De asemenea, erau de faţă membrii familiei defunctului, unii condu
cători, şi şefi de culte, directori, consilieri şi angajaţi ai Adm inistraţiei
patriarhale şi Arhiepiscopiei Bucureştilor, numeroşi credincioşi.
După slujbă s-au prezentat condoleanţe familiei. Şiruri de credincioşi
şi admiratori ai întîistătătorului Bisericii O rtodoxe Române au trecut
apoi prin faţa catafalcului, luîndu-şi răm as bun de la cel ce a fost patriarh
al Bisericii O rtodoxt Române, slujitor convins şi patriot luminat.
Zi şi noapte s-a privegheat lîngă sicriul celui adormit, iar preoţii rînduiţi au citit cu evlavie evangheliile (stîlpii) şi catismele rînduite de
Biserică în asem enea prilejuri.
' Miercuri* 30 martie, s-a pregătit începerea slujbei înm orm întării
şi toate am ănuntele în legătură cu cortegiul funerar de la catedrala par
triarhală la biserica «Radu Vodă» din Capitală.
. ,
în acelaşi timp au început să sosească oaspeţi de peste hotare, depunînd coroane şi jerbe de flori şi exprimîndu-şi compasiunea faţă de fami
lia defunctului 'şi faţă de membrii Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe
Române pentru g reaua’pierdere.
•
99
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ŞEDINŢA SOLEMNĂ DIN SALA PALATULUI PATRIARHIEI ROMÂNE

Joi, 31. martie, zi de doliu şi adîncă tristeţe pentru toată suflarea
creştinească, ortodoxă rom ână din ţară şi de peste hotare. La ora 9, în sala
sinodală a Palatului patriarhal din Bucureşti, a avut loc o şedinţă de
comemorare, la care au luat parte membrii Sfîntului Sinod a\r Bisericii
O rtodoxe R om âni : I. R. S. Iustin, M itropolitul M oldovei -şi Sucevei,
locţiitor de p a tria rh ; I.« P. S; N icolae; M itropolitul A rd ealu lu i; I. P. S.
Tjeoctist, M itropolitul Olteniei'; !. P. S. Nicolae, M itropolitul Banatului';
I. P.,S. A ntim , Arhiepiscopul Tomisului şi! Dunării de Jos ; I. P. S. Teofiî,
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi C lu ju lu i; P. S. Episcop Iosif. al Rîm
nicului şi A rg eşu lu i; P. S. Episcop. A n tim al B uzăului; P. S. Episcop
Emiîian de Alba Iulia ; P. S. Episcop Visarion al A r a d u lu i; P. S. Episcop
Vasile al O r a d ie i; P. S. Episcop Germain de Saint Denis al Bisericii O rto 
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doxe Catolice din F ra n ţa ; P. S. Episcop Antonie:Ploieşteanul, vicar patriarh alr'.p . S: Episcop Roman lai o miţe anul,- vicar a l . Arhiepiscopiei
Bucureştilor ; P. S. Episcop Adrian Botoşăneanul, vicarul A rhiepiscopiei
Iaşilor; P. S. Episcop Nestor Severineanul, vicarul Arhiepiscopiei Craid v ei; P. S. Episcop Timotei Lugojanul, vicarul Arhiepiscopiei C aran
sebeşului şi T im işo a re i; P. S. Episcop Epiîanie Tomiianul, vicarul A r
hiepiscopiei Tomisului şi Dunării de J o s ; P. S. .Episcop J u stin ia n xMaramureşanui, vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi C lu ju lu i; P. S.
Episcop 'Lucian Făgârâşanul,' al Arhiepiscopiei O rtodoxe Române pentru
Europa Centrală şi Occidentală ; P. S. Gherasim Piteşteanul, arhiereu-vicar
al Episcopiei Rîmnicului şi A rgeşu lu i; P. S. V eniam in'R lm niceanul, arhiereu-vicar al Episcopiei B u zău lu i; P. S. Eîtimie Bârlădeanul, arhiereuvicar al Episcopiei.Romanului şi Huşilor.
v • ■— .Reprezentanţi ai Departamentului Cultelor în. frunte cu Dl. P re 
şedinte Ion R O ŞIA N U şi Dl. V icepreşedinte Gheorghe NENCIU.
—^ Delegaţii Bisericilor ortodoxe s u r o r i:
.
•
Prea Fericirea Sa M A X IM , Patriarhul Bisericii O rtodoxe Bulgare şi
P. Cuv. Arhim. Iosif din partea Bisericii O rtodoxe Bulgare ;
" * I. P. S. M itropolit Meiefios al Parisului din partea .Patriarhiei, Ecu
menice ; .
. >v. .
,
I. P. S. M itropolit G H ERM ANO S de Petras şi P. Cuv. A rh im . Teofan
din pârtearPatriarhiei Ieru salim u lu i;
>
;/ I. P. S. M itropolit ALEXEI de Tallin şi Estonia, P. C. Protoiereu Ni-,
colae Petrov şi Dl. P. V oscresenski din partea Patriarhiei Moscovei';
..I. P. S. M itropolit Alexandros de Peristeri şi P. Cuv. A rh im . Pantelimon din partea Arhiepiscopiei A tenei şi a toată Grecia ;
:, -I. P. S. M itropolit DOROTEI de Praga şi a toată C ehoslovacia;
P. Ş ., Episcop GERM AIN de Saint Deniş, P. C. Jean-Pierre Pahud,
Rev. Pierre Deschamp din partea Bisericii Catolice ortodoxe din Franţa.
— Intiistătători'şi reprezentanţi ai Bisericilor neortodoxe şi ai orga
nismelor ecumenice :
Sanctitatea Sa V A S K E N I, Patriarhul suprem şi Catolicosul tuturor
armenilor, I. P. S. Arhiepiscop Komitas din partea Bisericii Apostolice a
Armeniei-;
. .. , :
*
,.
. ,
«Eminenţa Sa Cardinalul R O M A N TORELLĂ V icepreşedinte al Se:
cretariatului pentru prom ovarea unităţii creştinilor de la Vatican, JRev;.
Efeuterio Fortino din partea Bisericii Romano-Catolice ; , .
:De asemenea, tot din partea Bisericii Romano-Catolice a fost de
faţă P. Cuv. Arhim*, Daniel Gelsi de la M înăstirea Cheveţogne (Belgia).
- 1 Eminenţa „Sa HUMEL, Episcop vechi-catolic din Austria,. ,din partea
Bisericii Vechi-catolice.
v
: . Eminenţa Sa JO H N -S A T T E R T H W A IT E , Episcopul de Fulham . şi Gibraltar, din partea Bisericii A nglicane ;
. v . ' :v . . ..
Dr. ALLAN BRASH, reprezentantul Dr. Philip Potter,. Secretarul; ge
neral al Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Geneva
•r: «\Dr. GLEN ■W ILLIA M S Secretarul g e n e ra l al Conferinţei-Bisericilor
.Europene; . *
•

•

•

*
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ÎNCETAREA DIN VIAŢĂ A PREA FERICITULUI PĂRINTE
JUSTINIAN
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
CEREMONIA ŞI SLUJBA ÎNMORMÎNTAAII *

După o lungă suferinţă şi după o perioadă de spitalizare, patriarhul
Justinian trebuia să revină la reşedinţa sa, simbătă 26 martie 1977.
A u zin d această v e ste , ochii tuturor erau aţintiţi spre a vedea iarăşi
în mijlocul lor pe întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române. Clopotele
aşteptau să arunce deasupra Capitalei bucuria revederii dintre Intîiul
păstor şi credincioşi.
Înalţii ierarhi, directori ai Administraţiei patriarhale, consilieri şi
funcţionari superiori ai instituţiilor centrale bisericeşti aşteptau cu emoţie
revederea Părintelui lor sufletesc... Dar în lo c .d e bucurie şi optimism
inimile tuturor s-au întristat la vestea morţii patriarhului Justinian. Pără
sise patul suferinţei d.ar moartea îşi aruncase aripile negre în maşină care-1 transporta şi astfel a fost nevoit să se întoarcă la spital, dar de
această dată nu spre cercetare, ci spre constatarea că ochii celui ce v ă 
zuse lumina zilei cu 76 de ani în urmă erau fără viaţă. Aşa a fost să
moară în permanent neastîmpăr, în zbucium şi nelinişte ; abia mai între
zărise capitala, cu urmele adînci ale cataclismului şi prin păienjănişul de
dărîmături i-a revenit în minte imaginea Bucureştiului după cutremurul
din 1940 şi cernerea lui de bombe şi schije în spectrul apocaliptic al celui
de al doilea război mondial care cernise încercata cetate a lui Bucui.
A şa a închis ochii pentru totdeauna patriarhul Justinian în seara
zilei de 26 martie a.c.
Clopotele catedralei patriarhale chemau prelung pe credincioşii orto
docşi la priveghere şi rugăciune pentru acela care le-a fost învăţător şi
preot, arhiereu, părinte, întîistătâtor şi Patriarh, Justinian.
în aceeaşi seară în catedrala patriarhală s-a săvîrşit un trisaghion.

* Reportaj alcătuit de Diac. P. I. David
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Duminică, 27 martie, vestea morţii patriarhului Justinian ajunsese
pe toate m eleagurile unde trăiesc şi se roagă creştinii ortodocşi români,
în toate bisericile ortodoxe rom âneşti din ţară şi de peste hotare s-a
săvîrşit panihida.
Sfîntul Sinod al Bisericii O rtodoxe Române a făcut cunoscut acest
trist evenim ent prin urm ătoarea consem nare în Condica palatului pa
triarhal : «Încetarea din viaţă a Patriarhului Justinian. Sinodui Bisericii
Ortodoxe Române anunţă cu adîncă durere încetarea din viaţă a patri
arhului Justinian Marina.
Născut în 22 februarie 1901 în comuna Cermegeşti, judeţul Vîlcea,
şi-a făcut studiile la Seminarul teologic din Rîmnicu Vîlcea şi, apoi, la
Facultatea de teologie a Universităţii din Bucureşti.
Este hirotonit preot în 1924 şi a funcţionat ca profesor şi, apoi, ca
director la Seminarul teologic din Rîmnicu Vîlcea.
A parcurs toate treptele ierarhiei bisericeşti şi, la 6 iunie 1948, a fost
ales patriarh al Bisericii O rtodoxe Române.
In înalta răspundere pe care a avut-o, patriarhul Justinian şi-a des
făşurat activitatea în conformitate cu libertăţile religioase acordate de»
Constituţia şi legile ţării, fiind animat de nobile sentim ente patriotice,
îndrumînd clerul să sprijine strădaniile poporului nostru pentru zidirea
României noi. Totodată, s-a preocupat constant de statornicirea bunelor
raporturi între cultele din ţara noastră şi a contribuit la asigurarea cli
matului de respect reciproc şi înţelegere între acestea în vederea spriji
nirii efortului general pentru progresul şi prosperitatea întregului nostru
oopor.
In relaţiile internaţionale ale Bisericii Ortodoxe Române, patriarhul
Justinian a afirmat necesitatea ca Biserica să-şi aducă contribuţia la
cauza păcii şi înţelegerii între popoare.
Prin încetarea din viaţă a Patriarhului Justinian, Biserica Ortodoxă
Română şi cultele din ţara noastră pierd un luminos exem plu de ierarh
care s-a identificat cu aspiraţiile poporului căruia îi aparţine.
Ceremonia înmormîntării va avea loc în Catedrala patriarhală din
Bucureşti, joi 31 martie, orele 10,30 *.
*

Totodată, au fost anunţate Bisericile O rtodoxe surori, comunităţile
ortodoxe rom âne de peste hotare, Bisericile şi organizaţiile creştine
mondiale.
Luni, 28 martie, corpul neînsufleţit al patriarhului Justinian a fost
îmbrăcat, după rînduială, cu toate veşm intele arhiereşti. Acest lucru a
fost săvîrşit de către P. S. Episcop Roman Ialomiţeanul, vicar al A rh ie
piscopiei Bucureştilor, însoţit de P. Cuv. Arhim. Bartolomeu Anania, di
rectorul Institutului biblic şi de M isiune ortodoxă, şi P. Cuv. Arhidiac.
Evghenie Dascălu de la catedrala patriarhală.
* A cest trist anunţ a apărut şi în ziarele cotidiene.
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— Şefii cultelor din ţară.
Cuvîntul de deschidere a fost rostit de /. P. S. Mitropolit Iustin, loc
ţiitor de patriarh.
I. P. S. Sa a arătat că momentul de faţă constituie un adine şi ultim
omagiu adus aceluia care a fost patriarhul Justinian, care timp de 29 de
ani a condus cu înţelepciune şi dăruire Biserica O rtodoxă Română.
A m intirea patriarhului Justinian va dăinui perm anent în conştiinţa
creştină şi veşnică îi va fi pomenirea. De aceea, a încheiat înaltul Ierarh,
propun un moment de m editaţie şi reculegere în memoria celui ce a fost
întîistătător al Bisericii O rtodoxe Române.
Veşnică să-i fie pomfenirea şi Dumnezeu să-l ierte !
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După momentul de reculegere, I. P. S. Mitropolit Iustin a dat cuvîntul
I. P. S. Nicolae mitropolitul Ardealului, care a vorbit în numele Sfîntului
Sinod al Bisericii O rtodoxe Române.
I. P. S. NICOLAE, Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului,
a ţinut urm ătoarea cuvîntare :
întristată adunare,
S-a mutat din viaţă întru odihna cea fericită a nemuririi Prea Fericitul
Părinte Justinian, patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom âne. Părintele ceresc
l-a chemat la Sine pe ostenitorul de frunte al Bisericii noastre, ca să-i
încununeze strădaniile neprecupeţite în slujba credinţei strămoşeşti. N u
putem cuprinde vasta activitate pe care Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe
Române a desfăşurat-o în cei aproape treizeci de ani de patriarhiceascâ
arhipăstorire. N e vom referi numai la unele aspecte ale acestei acti
vităţi.
Cea dintîi mare realizare a Prea Fericirii Sale este reîntregirea Bise
ricii O rtodoxe Române, care a avut loc la numai cîteva luni după întronizarea sa (1948). Acest măreţ act prin care s-au reîntors în sînul Bisericii-mame fraţii de acelaşi neam şi lege, despărţiţi de vitregia v r e m u 
rilor în anul 1700, acest act de importanţă crucială în viaţa Bisericii
noastre a contribuit la întărirea unităţii neamului românesc.
într-o epocă de mari înnoiri, de rapide transformări, Biserica Orto
doxă Română — sub îndrumarea Prea Fericitului Părinte Justinian — a
găsit în tezaurul străvechi de gîndire şi viaţă ortodoxă românească ener
gii divine şi energii populare, prin care ea s-a înnoit şi se înnoieşte
mereu, şi a adus şi aduce mereu partea sa de contribuţie la mersul îna
inte al poporului, al omenirii. Ortodoxia românească, promovată de Prea
Fericirea Sa, îşi are izvoarele în credinţa dreptmăritoare, vech e şi totuşi
mereu nouă, şi în legătură cu poporul, cu istoria, cu năzuinţele, cu v r e 
rile lui.
Pe planul gîndirii teologice, teologia românească sub conducerea
Prea Fericirii Sale s-a manifestat cu o vitalitate deosebită prin ancorarea
ei în actualitate, în problemele ridicate de viaţa Bisericii, de viaţa O rto
doxiei şi a creştinătăţii întregi, de viaţa epocii noastre. A v e m o teologie
vie după pilda Sfinţilor Părinţi, după care a teologhisi nu e numai a gîndi
sau a vorbi despre Dumnezeu, ci e viaţă în Dumnezeu, e gîndire trăită,
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e o floare răsărită din solul realităţii divine şi um ane, de aceea şi izvor
de viaţă şi orientare în actualitate. De aici, accentul teologic în activi
tatea Prea Fericirii Sale, în activitatea internă şi externă a Bisericii noas
tre, care îşi fundam entează teologic toate atitudinile şi acţiunile şi fruc
tifică gîndirea teologică în noile realităţi ale vrem ii noastre.
Din iniţiativa şi sub directa îndrumare a Prea Fericirii Sale s-a for
mulat o nouă legislaţie bisericească, bazată pe canoanele Bisericii O rto
doxe şi pe nevoile actuale ale Bisericii. Această legislaţie e «cea mai
completă şi mai rodnică» faţă de toate legislaţiile bisericeşti anterioare.
Pentru pregătirea preoţilor s-a reorganizat învăţăm întul teologic,
s-au instituit «cursuri de îndrumare misionară» şi «conferinţe de orien
tare», se tipăresc cărţi şi reviste, formîndu-se astfel o preoţime nouă, o
preoţime bine orientată, mereu în pas cu desfăşurarea vieţii bisericeşti
atît pe plan intern cît şi pe plan extern .
Dintre cărţile destinate pastoraţiei a m in tim : în v ăţătu ra de credinţă
creştină ortodoxă, Tilcuirea Evangheliilor şi Cazaniilor Duminicilor de
peste an (două ediţii) şi vasta lucrare A postolat social (12 volume). N u
putem trece cu vederea cele două ediţii ale Bibliei şi separat a Noului
Testament.
Institutul biblic şi de M isiune ortodoxă şi tipografiile de la centrele
mitropolitane au dat clerului şi credincioşilor hrana duhovnicească
necesară.
Dacă viaţa religios-morală a fost înnoită, Prea Fericitul Patriarh
Justinian s-a dovedit nu numai un adevărat cîrmuitor duhovnicesc, un
organizator de prim rang, ci şi un gospodar neîntrecut. Astfel, s-a dat
atenţia ce se cuvine şi părţii economice — pentru buna funcţionare a
’vieţii bisericeşti (retribuirea clerului, case de odihnă. Casa de pensii şi
ajutoare, Fondul Central Misionar, construcţii, pictări şi restaurări de
biserici, ateliere pentru cele necesare cultului etc.).
Biserica noastră nu stă aplecată numai asupra ei însăşi, ci deschide
larg braţele iubirii frăţeşti către toate Bisericile Ortodoxe surori, către
Bisericile creştine, către toate religiile, către toate popoarele iubitoare de
pace. «Noi, Bisericile ortodoxe surori, — zicea Prea Fericirea Sa — înfă
ţişăm o mare fam ilie» (Apostolat social, voi. TV, p. 6). De aceea Biseri
cile noastre «colaborează în aceeaşi credinţă, în dragoste şi bună în ţe
legere creştină pentru binele lor în parte şi al Ortodoxiei întregi» («Bise
rica O rtodoxă Română», nr. 11— 12/1955, p. 10— 14). Pe linia aceasta a
legăturilor dintre Bisericile O rtodoxe şi a unităţii ecumenice ortodoxe,
manifestările sînt atît de multiple încît nu le putem enumera. Biserica
noastră, prin reprezentanţii ei, a participat la Consfătuirile panortodoxe
de ia Rhodos şi la pregătirile viitorului Sinod Ortodox, aceasta consti
tuind o mărturie vie a contribuţiei însem nate aduse de Biserica noastră
la lucrarea Bisericii Ortodoxe în probleme general-creştine, în proble
mele ecumeniste şi ale păcii în lume.
In ceea ce priveşte relaţiile intercreştine ecumeniste, e cunoscută
atitudinea şi activitatea Bisericii Ortodoxe Române — a Prea Fericitului
Părinte Justinian — atît pe plan intern cît şi pe plan extern. Pe plan in-
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tern, frăţietatea ecumenistă dintre culte, este \aşa .de evidenţă, incif cei
ce ne-au vizitat ţara au constatat că aici este. un model de convieţuire
şi conlucrare între culte.
.
• •.*,* /• / ,
^ ^
.
«. v > :
•
Pe plan extern Biserica noastră a lucrat — sub îndrutnarea Prea Fe
ricitului Patriarh Justinian — îri cadrul Consiliului, Ecumenic al Biseri
cilor, Conferinţei Creştine pentru Pace, Conferinţei Bisericilor Europene,
întreţinînd relaţii cu Biserici Romano-Catolicer cu Biserica Anglicană, cu
Biserici Evanghelice-Luterane etc. •
•* '
Cei aproape treizeci de ani de activitate ca patriarh în slujba Bise
ricii noastre, a Ortodoxiei, a ecum enism ului’ şi a păcii au conturat per
sonalitatea Prea■Fericitului Patriarh Justinian în conştiinţa 'clerului şi
credincioşilor, a Bisericilor O rtodoxe şi ă*celorIălfe'culte, pe plănui larg
aF acţiunii inter ortodoxe, ecumeniste şi de îniăţire între popoare — ca
pe o personalitate de prim r a n g : «un reprezentant de seamă al conştiinţei
ecum enice ortodoxe», cum .s-a exprimat Prea Fericitul Patriarh Chirii al
Bulgariei, «unul din cei mai mari conducători ai vieţii religioase.,i nter
naţionale» — cum afirma Dr. Franklin Clark Fry, preşedintele. Consiliului
Central al Bisericilor un luptător de frunte pentru pace şi înfrăţire .In
tre popoare.
/• v •/
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A ducînd cuvînt de omagiere fericitului întru adormire, patriarh
Justinian, să-mi fie îngăduit mie ca ardelean să adaug, un cuvînt deosebit
de omagiere din partea noastră a ardelenilor. Biserica Ortodoxă din
Transilvania aduce cuvînt de recunoştinţă, cinstire şi preţuire celui ce
a înfăptuit unitatea noastră bisericească reîntregită. . . •
.^
■
Biserica Ortodoxă din Transilvania aduce un ultim omagiu celuV ce
a fost timp de aproape trei decenii îndrumătorul şi-sprijinitorul n b stm \şi
cu inimile îndoliate îngenunchează la catafalcul Părintelui' Justinian, îhfîi1stătător al Bisericii Ortodoxe Române.
; 1 Rugăm pe ’Dumnezeu să odihnească în pace sufletul celui adormit în
nădejdea învierii şi a vieţii celei veşnice şi şă-1 sălăşluiască în corturile
drepţilor, care au bineplăcut Domnului.
. Vseşnică să-i fie pomenireaj,
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, L P. S. Mitropolit Iustin, locţiitor de paţriarh, â mulţumit înalţuiui
ierarh pentru cuvintele alese rostite cu. acest prilej în. m em oria p atriar
hului-Justinian a .cârui.activitate va răm îne la.loc^de cinste în viaţa.bisericească şi in istoria. Bisericii noastre.
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în continuare, au luat cuvîntul delegaU. ai Bisericilor ortodoxe de
peste hotare, delegaţi ai unor Biserici şi organizaţii creştine, precum' şi
conducători ai unor culte religioase din ţară noastră’. •* > Primul, care a adus un sm erit omagiu a fo st I. P! S! M itropolit Meletios al Parisului, şeful delegaţiei Patriarhiei Ecumenice şi reprezert-
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tantul Sanctităţii Sale Dimitrios I, patriarhul ecumenic al ’Constantinopolului.
r
‘
î'
'
I. P. S. Să â spus :
I. P. S. Voastră Mitropolit Iustin,
II. PP. SS. Voastre şi PP. SS. Voastre,
Exprim în num ele Sanctităţii Sale Dimitrios, patriarhul Conştantinopolului şi al m eu personalr. compasiunea, respectul şi iubirea pentru
acela care a fost m ult respectatul şi întîistătător al Bisericii Ortodoxe
Române, patriarhul Justinian.
Patriarhul Justinian a fost o distinsă personalitate nu numai pentru
Biserica Ortodoxă Română şi pentru O rtodoxie, ci pentru întreaga creş
tinătate.
Marea Biserică a lui Hristos din Constantinopol se roagă neîncetat
şi se va ruga pentru sufletul adormitului întru Domnul şi întru nădejdea
învierii, patriarhul Justinian.
D um nezeu să se milostivească pentru sufletul s ă u ,. pentru faptele
sale cunoscute de tot poporul credincios român şi de toate Bisericile su 
rori, care la rîndul lor se roagă acum pentru mîntuirea lui.
Veşnică-i va fi amintirea şi pomenirea lui din neam în neam, iar
Dumnezeu să chivernisească pentru alegerea unui nou întîistătător, tot
aşa de vrednic şi de cinstit. A m in 1 v
I.
P. S. M itropolit Iustin, locţiitor de patriarh, a mulţumit cu căldur
penthi cuvintele de m îngîiere adresate Sfîntului Sinod al Bisericii O rto
doxe Române şi credincioşilor ortodocşi români de către I. P, S, Meletios,
reprezentantul Sanctităţii Sale Patriarhului Dimitrios al Constantinopolului.
4

•

i

\

I

ţ

Din partea Patriarhiei Ierusalimului a luat cuvîntul I. P.'S. Ghermanos,
Mitropolit de Petra, reprezentantul Sanctităţii Sale Benedict, patriarhul
Ierusalimului.
. > .
'
I. P. S. Sa a spus :
v
I.P .S . Voastră,
' ...
/•
.
II.
PP. SS. Mitropoliţi şi Arhiepiscopi,
. •/
PP. SS. Episcopi şi Arhierei,
Permiteţi-mi ca in num ele Sanctităţii Sale Benedict, patriarhul Ieru
salimului, să exprim Bisericii Ortodoxe Române — soră, condoleanţe şi să
împărtăşesc marea durere a credincioşilor ortodocşi romani pentru pier
derea patriarhului Justinian.
N u voi face aprecieri la activitatea celui care a fo stîn tîistă tă to ru l
Bisericii Ortodoxe Române, fiindcă totul se cunoaşte pretutindeni,.A ici
în ţara Dvs., oriunde îţi îndrepţi privirea observi rezultatele autorităţii
sale, unde ie duci v e zi munca sa, în ce cercetezi găseşVVliXcrar^ gîndurile sale. Aşadar este justificată aprecierea 'întregii'Ortodoxii'' că*'pa
triarhul Justinian a fost şi rămîne o figură aleasă şi distinsă între'ierarhii
Bisericii Ortodoxe.
•

•

•
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i
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Patriarhul Justinian a plecat dintre noi, dar opera lui va rămîne.
Judecata noastră omenească l-a apreciat şi admirat, rămîne ca judecata
lui Dumnezeu să-l învrednicească de fericirea veşnică. Îngerii lui D um 
nezeu să aşeze duhul său în sînul lui Avraam , în corturile drepţilor,
fiindcă el a păzit credinţa cea adevărată, a umblat pe calea Domnului,
dreptatea a săvîrşit, de acum va primi cununa răsplăţii cereşti.
Să ne rugăm Judecătorului cel drept ca sufletul patriarhului Justinian
să aibă odihnă în împărăţia Sa şi totodată Arhiereul cel mare, Iisus
Hristos să aleagă în fruntea Bisericii Ortodoxe Române un urmaş des
toinic, cel mai bun dintre cei mai buni.
Dumnezeu să odihnească în pace sufletul patriarhului Justinian iai
pe noi să ne miluiască şi să ne mîntuiască. A m in /
Mulţumind, I. P. S. M itropolit Iustin, a rugat pe vorbitor să transm ită
Sanctităţii Sale Patriarhului Benedict al Ierusalimului deosebitul respect
al ierarhilor, clerului şi credincioşilor Bisericii O rtodoxe Române şi să
înalţe glasul către M întuitorul Hristos, «care este viaţa şi învierea noas
tră», în patria Sa şi în Cetatea Sa, Ierusalimul, să fie milostiv, cu sufletul
adormitului întru Domnul, Justinian — patriarhul. El şi-a plecat genunchii
şi inima în Peştera Naşterii din Betleem, la piatra mormîntului Domnului
cu ocazia vizitei în Cetatea sfîntă.
*

A luat apoi cuvîntul I. P. S. M itropolit Alexandros de Peristeri, din
partea Bisericii O rtodoxe a Greciei şi reprezentantul Prea Fericirii Sale
Serafim, arhiepiscopul A tenei şi a toată Elada.
I. P. S. Sa a adus ultimul omagiu patriarhului Justinian din partea
Bisericii O rtodoxe a Greciei, spunînd :
I. P. S. Voastră,
II. PP. SS. Mitropoliţi şi Arhiepiscopi,
PP. SS. Episcopi şi Arhierei,
Biserica Ortodoxă a Greciei împărtăşeşte această durere a Bisericii
Ortodoxe Române ca pe o durere a ei şi noi toţi dorim ca poporul dreptcredincios român, destul de încercat în acest an, să depăşească cu p u 
terea sa sufletească specifică şi acest m om ent dificil.
într-adevăr Prea Fericitul Patriarh Justinian a făcut parte din grupul
celor mai mari ierarhi şi printre cei mai aleşi oameni pe care i-a avut
Ortodoxia.
în patria sa şi în Biserica sa, patriarhul Justinian a realizat lucruri
m ulte şi m inunate într-o perioadă istorică de adînci prefaceri sociale.
A reuşit să creeze un drum sigur şi luminos ierarhilor, clerului şi credin
cioşilor ortodocşi români, fiind un ales exem plu pentru toată creşti
nătatea.
Biserica Ortodoxă a Greciei poartă acelaşi doliu cu Biserica O rto
doxă Română şi împărtăşeşte durerea Dvs. ca pe durerea ei, fiindcă noi,
credincioşii şi ierarhii, ca şi întreg poporul grec datorăm mult patriar
hului Justinian şi României.
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Cu plecarea din viaţă a Patriarhului Justinian rămîne un loc gol şi
dureros în ierarhia Bisericii O rtodoxe Române şi Bisericii O rtodoxe a
Greciei, în sufletul credincioşilor ortodocşi români şi greci de pretu
tindeni.
Aşadar rugăm pe Marele păstor, Iisus Hristos, să aleagă un nou întîistătător Bisericii O rtodoxe Române, egal cu cel ce a fost patriarhul
Justinian.
Biserica noastră, luînd parte la durerea Dvs., are, în acelaşi timp,
nădejdea iertării şi mîngîierii în Hristos. Speranţa în înviere este che
zăşia încrederii noastre în Marele păstor că va alege pe acel vrednic
urmaş al celui ce a fost patriarhul Justinian. A ceastă încredere mîngîie
şi întăreşte inimile noastre.
Să rugăm pe împăratul tuturor să ierte greşelile cele cu vo ie sau cele
fără de voie ale adormitului întru Domnul, patriarhul Justinian.
V eşnică să-i fie pomenirea l
»

I. P. S. M itropolit Iustin a adresat m ulţum irile sale vorbitorului, rugîndu-1 să transm ită Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe a Greciei aleasa
preţuire a ierarhilor, clerului şi credincioşilor ortodocşi români, care de
veacuri au avut strînse legături de prietenie şi respect faţă de poporul
grec, pe lîngă o credinţă comună.
*

Din partea Bisericii Romano-Catolice a luat cuvîntul Excelenţa Sa
Cardinalul Ramon Torella, reprezentantul Sanctităţii Sale Papa Paul VI,
vicepreşedinte al Secretariatului pentru unitatea creştinilor şi condu
cătorul delegaţiei la funeraliile patriarhului Justinian.
1

s

Excelenţa Sa, Cardinalul Ramon Torella a spus :
I. P. S. Voastră,
Venerabili şi dragi fraţi din Biserica Ortodoxă Română,
In acest m om ent de pioasă comemorare care v-a reunit în jurul m e 
moriei păstorului care timp de atîţia ani, pînă acum cîteva zile, a condus
Biserica Dvs., cu inima emoţionată exprim Dvs., tuturor, cele mai vii şi
profunde condoleanţe ale Bisericii Romano-Catolice.
Sanctitatea Sa Papa Paul V I a adresat deja un mesaj în care vă asi
gura de rugăciunea sa către Domnul învierii. Dar, el a dorit ca şi o dele
gaţie a Bisericii Romano-Catolice să fie prezentă astăzi aici pentru a lua
parte la funeralii, unindu-se cu Dvs. toţi în rugăciune, în comuniune de
credinţă şi speranţă.
Faptul că acest lucru a fost posibil în contextul raporturilor dintre
Bisericile noastre confirmă că o atitudine nouă se instaurează şi se în 
tăreşte spiritul de fraternitate, care pune bază şi încredere la viitoare
progrese către deplina unitate.
V ă asigurăm, fraţilor, că ne unim din inimă la rugăciunea voastră
şi la aceea a întregului popor credincios din Biserica Ortodoxă Română,
i
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împărtăşind sentim entele voastre de tristeţe de astăzi şi în acelaşi timp
de plină siguranţă în viaţa care va să vie.
Credinţa noastră comună este în Acela care este Învierea şi Viaţa.
V eşnică sd-/ fie pomenirea !
La sfîrşitul cuvîntării i s-a înmînat I. P. S. Iustin un mesaj pascal din
partea Sanctităţii Sale Papa Paul VI.
I.
P. S. Iustin a mulţumit călduros distinsului reprezentant al Bisericii
Romano-Catolice, încredinţîndu-1 de alese consideraţii ale Bisericii O r
todoxe Române şi l-a,ru gat să asigure pe Sanctitatea Sa Papa Paul VI că
începutul bun şi prom iţător al relaţiilor dintre Biserica O rtodoxă Română
şi Biserica Romei, început făcut de patriarhul Justinian şi papa Ioan XXIII,
va continua şi se va extinde pentru apropierea şi înţelegerea între cele
două Biserici : Ortodoxă''/Vşi
Romano-Catolică.
'
*
.•
Excelenţa Sa, Cardinalul Ramon Torella a asigurat pe I. P. S. Iustin
că va informa despre toate acestea pe Sanctitatea Sa Papa Paul VI.
* •

Din partea Bisericii A ng liei,a luat cuvîntul Excelenţa Sa John Satterthwaite, episcop de Fulham şi Gibraltar, şi Europa răsăriteană, re p re
zentantul Graţiei Sale Dr. Donald Coggan, arhiepiscop de Canterbury,
Primat al Angliei şi Mitropolit.
Excelenţa Sa a spus :
I. P. S. Voastră,
II. PP. SS. M itropoliţi şi Arhiepiscopi,
PP. SS. Episcopi şi Arhierei,
în numele Graţiei Sale, Dr. Donald Coggan, arhiepiscop de C anter
bury, şi al întregii Comuniuni anglicane, vă rog să-mi perm iteţi să prezint
condoleanţele Graţiei Sale şi toată com pasiunea credincioşilor anglicani
cu ocazia tristului evenim ent al încetării din viaţă a Prea Fericitului P a
triarh Justinian.
.Personal, îmi exprim durerea fiindcă l-am cunoscut şi am lucrat
împreună.
Prea Fericirea Sa a fost un respectat fiu al patriei sale, iubind ţara
şi poporul din care s-a născut.
, .
La acest dureros evenim ent mulţi creştini şi necreştini aduc ultimul
omagiu aceluia care a fost patriarhul Justinian.
Patriarhul Justinian a păstorit în timpuri grele. Mai întîi a contribuit
la vindecarea rănilor celui de al doilea război mondial, apoi cu toţ d ev o 
tam entul a contribuit la ridicarea patriei şi a nivelului de trai al cre
dincioşilor şi îngrijirea de locaşurile lor. In această perioadă Biserica
O rtodoxă Română s-a m enţinut şi a progresat.
In ceea ce priveşte relaţiile externe, Biserica O rtodoxă Română în 
totdeauna a fost în sprijinul m işcării ecum enice şi a jucat un rol im por
tant, iar în treburile interne, patriarhul Justinian a fost una cu poporul
credincios.
.
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Permiteţi-mi încă o dată să prezint sincere şi adînci condoleanţe cu
toate că au fost trimise nenum ărate m esaje ale celor ce l-au cunoscut
îndeaproape.
Mulţumim lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să cunoaştem personal
pe acel ce a fost întîistătător al Bisericii O rtodoxe Române şi-L rugăm
pe A totputernicul să-i facă parte de odihnă veşnică.
. Toată Biserica A nglicană l-a stimat ca pe un adevărat prieten al ei
şi iubit fiu al poporului român. El a fost un păstor desăvîrşit, profund
respectat în întreaga lume, iar acum vă încredinţăm de rugăciunile noas
tre pentru sufletul său ca să fie primit în braţele Părintelui ceresc.
Îngerii să-l poarte în rai şi cu săracul Lazăr să se bucure în îm pără
ţia cerurilor. , .
Veşnică să-i,fie pom enirea sa !
Să ne rugăm permanent, ca Dumnezeu să ajute în continuare Biserica
O rtodoxă Română şi poporul dreptcredincios şi să lumineze cugetul ie
rarhilor români pentru a alege un vrednic urm aş în locul patriarhului
Justinian.
I.
P. S. M itropolit Iustin a m ulţum it înaltului ierarh anglican, asigurînd pe Graţia Sa dr. Donald Coggan de toată dragostea frăţească, iar re 
laţiile, destui de avansate, dintre Biserica O rtodoxă Română şi Biserica
Anglicană, vor continua şi se vor diversifica.
Dr. Allan Brash, secretar asociat, reprezentantul Dr. Philip Potter,
secretarul general al Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Geneva, în
cuvîntul său a p r e c iz a t:
. I. P. S. M itropolit Iustin,
II. PP. SS. şi PP. SS. Voastre,
îmi perm iteţi să vă adresez sincere condoleanţe şi urări de simpatie
din partea Bisericilor mem bre ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
îmi îngăduiţi, stimaţi părinţi şi fraţi, să aduc la cunoştinţa II. PP. SS.
şi PP. SS. V oastre şi tuturor creştinilor ortodocşi români că astăzi, în în 
treaga lume creştină, se înalţă neîncetat fierbinţi rugăciuni pentru odih
na sufletului adorm itului robului lui Dumnezeu, Justinian, patriarhul. .
Biserica, Dvs. şi noi toţi am pierdut un m are şi adevărat părinte.
Aceasta este convingerea Dr. Philip Potter, secretarul general al Consi
liului Ecumenic al Bisericilor, precum şi a ex-secretarilor W issert' Hooft
şi Carson Blake, care au cunoscut personal pe întîistătătorul Bisericii O r
todoxe Române.
Vă asigurăm*că noi ne rugăm perm anent pentru sufletul patriarhului
Justinian şi Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar pe Dvs. să Vă lumi
neze Fiul lui Dumnezeu şi să vă întărească Duhul Său.
Doliul Dvs. este şi doliul nostru.
. Veşnică-i va fi pom enirea !
M ulţumind reprezentantului Consiliului Ecumenic al Bisericilor, I.P.S.
Iustin, mitropolitul M oldovei şi Sucevei, locţiitor de patriarh, a rugat
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pe distinsul reprezentant al Dr. Philip Potter, să transm ită secretarului
general al Consiliului Ecumenic al Bisericilor mulţumirile Bisericii O rto 
doxe Române pentru că şi in m om entele de tristeţe este alături de noi
prin cuvinte de compasiune şi încurajare.
I. P. S. M itropolit Iustin a subliniat rolul din ce în ce mai im portant
al Consiliului Ecumenic al Bisericilor în cadrul Mişcării ecumenice, asigurînd pe Dl. Dr. A. Brash că Biserica O rtodoxă Română, mem bră în Con
siliul Ecumenic al Bisericilor, va contribui şi pe viitor la m area şi înalta
cauză a unităţii creştinilor.
*

In nurrvele Conferinţei Bisericilor Europene a vorbit Dl. Dr. Glen
Williams, secretar general al acestui for creştin european.
Domnia Sa a ţinut să precizeze :
I. P. S. Voastră,
II. PP. SS. şi PP. SS. Voastre,
Excelenţe şi Eminenţe,
Distinsă adunare şi preaiubiţi fraţi,
Un cuvînt al Sfintei Scripturi, mai precis un verset spune : «... dacă
un m ădular suferă, toate celelalte m ădulare suferă împreună...», aşa este
şi starea noastră astăzi lîngă adormitul întru Domnul, patriarhul Ju sti
nian. De aceea, în numele meu şi aL Conferinţei Bisericilor Europene din
care face parte şi Biserica O rtodoxă Română, vă transm it sincere con
doleanţe şi alese sentim ente frăţeşti.
M area pierdere a patriarhului Justinian apasă pe sufletele Dvs. şi
este încă o suferinţă după cutremur, pentru ierarhii, clerul şi credincioşii
Bisericii O rtodoxe Române. Vă înţelegem deplin starea sufletească.
Fără nici o rezervă vă pot spune că Bisericile Europene vor simţi
lipsa patriarhului Justinian care a decedat. Personalitatea sa complexă,
credinţa sa, iubirea sa de neam şi dragostea pentru cler şi credincioşi,
este binecunoscută în întreaga Europă.
El a arătat un ataşam ent şi un interes deosebit pentru Conferinţa
Bisericilor Europene şi i-a fost perm anent sprijinitor. Ne amintim cu mare
plăcere de nenum ăratele ocazii pe care le-am avut pentru a discuta cu
cel ce a fost întîistătătorul Bisericii O rtodoxe Române. Mai mult, s-au
organizat în ţara Dvs. întruniri şi consultaţii ale Comitetelor Conferinţei
la care a participat personal şi a dat tot concursul pentru reuşita lucrărilor
noastre.
Acum cînd privirea i s-a stins, gura i-a tăcut şi trupul său neînsufle
ţit se află pe catafalc, toate Bisericile Europene m em bre ale Conferinţei
îm părtăşesc şi această durere a Dvs. după suferinţa cataclismului n a tu 
ral al cutremurului.
In ultimele săptămîni, atenţia Europei şi a întregii lumi a fost în 
dreptată spre România. Acum trei săptăm îni aţi fost încercaţi de o catas
trofă nem aiîntîlnită în istoria Dvs., iar acum a încetat şi viaţa conducă
torului duhovnicesc al Bisericii O rtodoxe Române.
*»

•
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Vă asigur, iubiţi fraţi, că ţoală lumea a admirat voinţa şi dîrzenia
poporului rom ân de a-şi apăra m unca şi agoniseala, felul cum. s-a răspuns
acestei neaşteptate şi neiertătoare încercări, iar Bisericile şi popoarele
Europei sînt alături de Dvs. pentru ajutor şi m îngîiere şi acum cînd plîngeţi pe patriarhul Justinian.
Mulţumim lui Dumnezeu că am cunoscut pe acest patriarh cu ade
vărat biblic, că mr a învrednicit să-i înţeleg viziunea sa largă, şi să-i
cercetez realizările sale impresionante, perspectivele limpezi, credinţa
sa fermă, slujirea sa exemplară. însuşi zîmbetul său era un efect al inimii
sale calde. Ca întîistătător şi păstor al Bisericii O rtodoxe Române a
fost şi a rămas un om adevărat. Fără îndoială aceasta a contribuit la
marea dragoste a credincioşilor pentru el şi la aprecierile deosebite ale
conducerii de stat a ţării Dvs.
Eu mulţum esc lui Dumnezeu pentru că am cunoscut un asem enea om
deosebit.
îl vom însoţi cu toţii pe ultimul drum, la mormînt. Noi, credincioşii,
nădăjduim în înviere, în revedere şi în viaţa veşnică şi ne rugăm ca Dum
nezeu să-l ierte şi în pace să-l odihnească iar pe Dvs. să vă ajute Hristos
să alegeţi un succesor pe m ăsura patriarhului Justinian. Amin 1
în cuvîntul de mulţum ire adresat vorbitorului de către I. P. S. M itro
polit Iustin s-a subliniat rolul acestei Conferinţe în viaţa Bisericilor de
pe continentul european.
I.
P. S. M itropolit Iustin, locţiitor de patriarh, a m ulţum it D-lui G.
Williams pentru evocarea caldă a personalităţii patriarhului Justinian şi
l-a asigurat de tot concursul în cauza nobilă a păcii şi a apropierii creş
tinilor din Europa.
*
*

*

Term inîndu-se şirul cuvîntărilor reprezentanţilor de Biserici de pes
te hotare, a urm at o serie de cuvîntări ale conducătorilor de culte creş
tine şi necreştine din ţara noastră.
în cuvîntul său, Eminenţa Sa Iacob A n ta l, Episcop auxiliar romanocatolic de Alba lulia a spus :
înalt Prea Sfinţiţilor,
Prea Sfinţiţilor
în tristată adunare,
în num ele Bisericii Romano-Catolice din România şi în numele Prea
Sfinţitului M arton Aron, episcop Romano-Catolic de Alba lulia, care din
cauza stării sănătăţii sale nu poate să fie prezent, exprimăm sincera noas
tră compasiune Sfîntului Sinod şi întregii Biserici O rtodoxe Române, car©
şi-a pierdut conducătorul său şi îndeosebi m ult-încercatei Arhiepiscopie
a Bucureştilor, care după atîtea pierderi m ateriale îl plînge acum şi pe
Arhipăstorul său sufletesc.
între relaţiile multiple şi intensive pe care regretatul patriarh Ju sti
nian le-a întreţinut cu toate Bisericile creştine, n-au lipsit în ultimul de
ceniu contactele cu noi şi cu Biserica Romano-Catolică.
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Am fost invitaţi la toate evenim entele de seamă sărbătorite de dînsul,
fie ele personale, fie ale Bisericii O rtodoxe Române pe care a condus-o.
în anii din urm ă mai mulţi înalţi dem nitari rom ano-catolici au fost oas
peţii Patriarhiei şi Prea Fericitul Patriarh Justinian a trecut pe la ierarhi
şi instituţii catolice din Austria, Belgia, Republica Federală Germ ania şi
a avut contact şi cu Scaunul Apostolic din Roma.
Intîlnirile acestea nu au fost numai nişte contacte de curtoazie, cum
am revelat şi la ultima întîlnire, ci ne-au oferit prilejul să-l cunoaştem
pe omul cu sentim entele sale fireşti şi cu atitudinea sa prietenească, de
gazdă ospitalieră şi amabilă.
Un poet al nostru compară m oartea cu închiderea şi deschiderea de
două porţi. Se închide poarta spre viaţa păm întească şi se deschide cea
spre veşnicie.
Lumea ne apreciază după realizările şi succesele noastre. în faţa lui
Dumnezeu ne prezentăm însă cu toţii ca slugi nevrednice, ca oameni slabi
care nu am putut corespunde chemării şi harurilor primite. Frumos e x 
primă aceasta poporul credincios care la vestea morţii unui om îi cere
iertare de la Dumnezeu. De aceea în tradiţia comună de a rie ruga pentru
morţi ne alăturăm fraţilor noştri ortodocşi cu una din rugăciunile noas
tre prin care se cere ca răposatul patriarh şi confratele nostru în epis
copat, Justinian, să fie întîm pinat cu faţa blîndă şi solemnă de M întuito
rul Hristos şi să-L prim ească în îm părăţia Sa veşnică şi fericită.
Să se odihnească în pace 1
Cu alese cuvinte de mulţumire, I. P. S. Iustin a asigurat pe Eminenţa
Sa Episcopul Iacob A ntal de toată prietenia şi dragostea Bisericii O rto 
doxe Române faţă de fraţii creştini rom ano-catolici din ţara noastră.
Climatul de încredere şi ecumenismul local iniţiat de patriarhul J u s 
tinian v a cunoaşte şi pe viitor aceeaşi preţuire.
Excelenţa Sa Dr. M oses Rosen, şef-rabinul cultului mozaic şi p re 
şedintele Federaţiei Com unităţilor evreieşti mozaice din România, a adus
omagiul său personalităţii patriarhului Justinian.
V ădit m işcat de m area pierdere a Bisericii O rtodoxe Române şi g rea
ua încercare a cultelor din România, Ex;celenţa Sa Dr. M oses Rosen, a
spus :
II. PP. SS. V oastre
Distinsă asistenţă,
Federaţia com unităţilor evreieşti, clerul şi credincioşii cultului m o
zaic din Republica Socialistă România aduc, prin glasul meu, cuvîntul de
jale şi doliu precum şi prinos de recunoştinţă şi pios omagiu patriarhului
Justinian, ale cărui răm ăşiţe pământeşti le conducem acum pe cel din
urm ă drum.
Se vor împlini în curînd 29 de ani de cînd am păşit în această sală, în
care ne aflăm acum adunaţi, spre a prezenta felicitări celui care fusese
atunci ales ca întîistătător al Bisericii O rtodoxe Române. Privind înapoi
#
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spre aceşti 29 de ani, în decursul cărora el a păstorit nu numai Biserica
Ortodoxă Română ci ne-a fost tuturor, culte conlocuitoare în patria n o as
tră, părinte şi îndrum ător înţelept, putem sintetiza această binecuvîntată activitate, putem face bilanţul acestei nobile misiuni cu cuvintele pe
care Cartea Cărţilor, scumpă şi sfînta tuturor, le foloseşte atunci cînd
vorbeşte despre cel dintîi patriarh, Avraam, părintele popoarelor : Şi
A v ia a m a imbătiinit, el a ven it cu ale sale zile, iar Dumnezeu l-a binecuvîntat în toate pe A vraam (Facere XXIV, 1).
Patriarhul Justinian a desfăşurat o neobosită şi multilaterală activi
tate. Despre multiplele aspecte ale realizărilor sale au glăsuit şi vor mai
glăsui mulţi. Fie-mi îngăduit să încerc a face doar două sublinieri.
Cea dintîi : luînd în mîini destinele Bisericii în momente hotărîtoare
de adînci prefaceri sociale, patriarhul Justinian a ştiut să îmbine în mod
armonios interesele poporului cu cele ale Bisericii, căreia i-a redat profe
ticele sale ţeluri, ale dreptăţii sociale şi păcii care stau la temelia orică
reia dintre religii.
Nu numai operele sale scrise, ci întreaga sa osîrdie poartă pe drept
cuvînt numele de «Apostolat social». Cuvintele sînt prea sărace spre a
exprima binefacerea ce a constituit-o un astfel de om, în astfel de îm pre
jurări, atît în folosul Bisericii cît şi al patriei.
Cea de a doua : după ani mulţi şi grei, în decursul cărora ura şi zîzania au fost sem ănate între culte, patriarhul Justinian a instaurat un cli
mat înnoitor, de nobleţe şi frăţietate, în raporturile dintre Biserici.
Depun această mărturie, acum în clipa supremei despărţiri, eu, înfăţişătorul celui mai oropsit dintre culte, care a avut atîta de suferit de pe
urma nenorocitelor aţîţări rasiste din trecut.
Depun această mărturie, că, din primul ceas, am găsit la patriarhul
Justinian o inimă deschisă, omenie şi dragoste.
Cu blîndeţea sa, cu înţelepciunea sa a ştiut să mă facă pe mine, r a 
binul, să mă simt în acest palat patriarhal de parcă m-aş afla la mine
acasă, iar dînsul, patriarhul, ne-a fost nouă, comunităţii evreieşti, ospe
ţe scump şi drag. A venit să cuvînteze în sinagogă, atît în 1968, cît şi
în 1972, la sărbătoarea noastră, ne-a cinstit prin dese vizite în locuinţa
noastră, a făcut ca raporturile dintre noi să nu fie numai protocolare,
oficiale, ci cu adevărat frăţeşti.
«A îmbătrînit patriarhul» dar cuvîntul bătrîn are în limba sfîntă, sen
sul de acum ulare de experienţă şi înţelepciune.
«A venit cu ale sale zile». Toate zilele patriarhului Justinian, toate
au fost închinate binelui. El vine acum înaintea Eternei Judecăţi cu toate
ale sale zile cu care se poate mîndri, căci au fost zilele unuia dintre cei
pe drept cuvînt numiţi «Drepţii popoarelor».
Rugînd Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să primească sin
cerele noastre condoleanţe, ne alăturăm ruga noastră la acea a tuturor
cultelor pentru odihna sufletului aceluia care a fost patriarhul Justinian.
In veci va fi memoria sa binecuvîntată.
Ca de obicei, a precizat I. P. S. M itropolit Iustin, şi de data aceasta,
prietenul apropiat al patriarhului Justinian a ţinut să fie prezent în m ij
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locul nostru şi să aducă acest m inunat cuvînt de rămas bun pentru acela
care a fost patriarhul Justinian şi să ne mîngîie pentru pierderea suferită.
Mulţumim Excelenţei Sale, D-lui şef-rabin, Dr. Moses Rosen, a înche
iat I. P. S. Sa Mitropolit Iustin, locţiitor de patriarh.
*

Din partea Bisericilor Evanghelice din R. S. România a vorbit Emi
nenţa Sa DL Albert Klein, Episcopul Bisericii Evanghelice :
I. P. S. Voastră,
II. PP. SS. Arhierei şi Mitropoliţi
PP. SS. Episcopi şi Arhierei,
Distinşi reprezentanţi ai creştinismului mondial,
în numele Bisericilor Evanghelice din România aduc sincere şi pro
funde condoleanţe Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, clerului
şi credincioşilor ortodocşi români.
Dvs. şi noi am pierdut pe patriarhul Justinian, cel iubit de către toţi.
. El era pătruns de dragostea creştină, avea o putere de muncă deose
bită, o înţelepciune şi pricepere rară. Totdeauna şi oricînd ne-a deschis
uşile şi porţile palatului său, şi era cu inima deschisă pentru a ne da
sfaturi, întărite, a ne antrena în tot lucrul bun pentru Biserică şi Patrie.
Dumnezeu să-l aşeze la loc de cinste şi să-i dea odihnă. în ziua cea
mare, Domnul să-l aşeze în ceata drepţilor.
Veşnică să-i fie pom enirea 1
în cuvîntul de mulţumire, I. P. S. Mitropolit Iustin a apreciat în mod
deosebit evocarea personalităţii celui ce a fost patriarhul Justinian de
către distinsul vorbitor, Eminenţa Sa Episcopul Albert Klein.
*

Din partea Bisericilor reformate din R. S. România a vorbit Eminenţa
Sa Episcopul Laszlo Pâpp, preşedintele Sinodului Bisericilor reformate,
care a spus :
înalt Prea Sfinţite,
înalt Prea Sfinţiţi, Prea Sfinţiile Voastre,
întristată asistenţă,
în luna ianuarie a acestui an, la şedinţa sinodală ce a avut loc cu
ocazia festivă a decernării celui mai întalt titlu teologic, titlul de «doctoi
honoris causa», Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian Marina, în cu
vîntul meu m-am referit la îndemnul Sfîntului Apostol Pave] care începe
aşa : «Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură» (Rom. XII, 15). Iar azi mă simt
nevoit să continui citatul întrerupt, acum zece s ă p tă m în i: «plîngeţi cu
cei ce plîng».
Fără îndoială, nu plîngem pe Prea Fericitul Părinte Patriarh defunct 1
Deoarece — conform credinţei noastre — Prea Fericirea Sa s-a întors în
lăcaşul ceresc. Am putea spune şi aşa că pelerinajul său bogat în bucurii
şi suferinţe s-a terminat. Deci nu avem nici un motiv să plîngem pe cel
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ce ne-a p ă r ă s i t ! Dar ne plîngem pe noi î n ş i n e ! Deoarece am rămas fără
e l ! Nu vom mai vedea surîsul lui senin. Nu vom mai auzi glasul lui
blînd. Nu vom mai simţi căldura ce a em anat din sufletul lui binecuvîntat. Ne plîngem pe noi înşine, deoarece în aceste momente grele le-am
pierdut pe toate acestea, pentru totdeauna !
Dar nu avem voie să ne tînguim din cauza acestei pierderi du re
roase, ci dimpotrivă : trebuie să ne fortificăm cu mîngîierea lui Dumne
zeu. El ne trimite mîngîiere prin Cuvintul Său, care sună aşa în Apocalipsa
Sfîntului Ioan T e o lo g u l: «Fericiţi cei morţi, cei ce... mor întru D o m n u l!
Da, grăieşte Duhul, odihnească-se de ostenelile lor, căci faptele lor vin cu
ei» (XIV, 13).
M îngîierea noastră supremă constă în certitudinea că faptele Prea
Fericitului Părinte Patriarh Justinian nu vor pieri încetul cu încetul cu
trecerea anilor, în negura uitării. Eu nu mă simt competent să enumăr
aceste fapte, nici în linii generale. Dar acum, în aceste zile de durere
extraordinară, nu pot să nu accentuez acea faptă minunată, care s-a plă
mădit în sufletul său binecuvîntat şi care în ultimii 30 de ani a dat roa
de nepieritoare. încerc să o exprim aşa : mulţumim lui Dumnezeu că l-a
inspirat pe robul Său ascultător Justinian Marina, pentru a instaura a r
monia perfectă în familia cultelor din patria noastră, ca să dea prin aceas
ta un impuls hotărîtor la adîncirea frăţiei adevărate între credincioşii
cultelor care trăiesc pe aceste meleaguri scumpe. Sînt convins că aceas
tă faptă a Prea Fericitului Părinte Patriarh aici, în lumea vizibilă, are o
însem nătate nu numai seculară, dar şi multiseculară, iar acolo unde nu
există nici timp, nici spaţiu, are o valoare eternă !
A ceastă faptă — alături de multe altele — constituie o moştenire
scumpă, pe care Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian M arina ne-a
lăsat-o nouă. Să spunem aşa : ne-a lăsat-o ca pe un exemplu de urmat.
Vom cinsti memoria patriarhului Justinian în modul cel mai adecvat
dacă vom urm a cu perseverenţă această pildă luminoasă a activităţii sale
de neuitat.
Cu aceste gînduri exprim compasiuni sincere Sfîntului Sinod al Bise
ricii O rtodoxe Române din partea Sinodului Bisericii Reformate din Repu
blica Socialistă România. Pentru a-mi exprima condoleanţele personale
— considerînd că pentru mine regretatul patriarh a avut totdeauna n u 
mai cuvinte şi gesturi părinteşti — ar fi foarte greu să găsesc cuvinte
potrivite I
«Odihnească-se de ostenelile lui» !
Iar amintirea lui să fie totdeauna vie în sufletele noastre !
I.
P. S. Sa Iustin a mulţum it înaltului vorbitor şi l-a asigurat de stim
şi respectul tuturor membrilor Sfîntului Sinod şi al credincioşilor Bise
ricii O rtodoxe Române.
*

Ultimul, care a luat cuvîntul, în acest cadru, a fost Ştephan Mladen,
reprezentantul comunităţii Bisericii O rtodoxe Catolice din Franţa. Dom
nia Sa a exprim at regretul credincioşilor ortodocşi catolici din Franţa,
pentru încetarea din viaţă a patriarhului iubit, Justinian.
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I. P. S. Mitropolit Iustin, locţiitor de patriarh, i-a mulţumit vorbito
rului pentru preţuirea pe care credincioşii ortodocşi catolici o manifestă
faţă de Patriarhul decedat.
Mulţumind tuturor participanţilor din ţară şi de peste hotare, la şe
dinţa solemnă, I. P. S. M itropolit Iustin, locţiitor de patriarh, a anunţat
închiderea adunării de doliu din sala sinodală a Sfîntului Sinod din Pala
tul patriarhal şi a invitat pe cei de faţă la slujba înmormîntării, care urm a
în catedrala patriarhală unde era despus corpul neînsufleţit al adorm itu
lui întru Domnul, patriarhul Justinian.
*
*

*

SLUJBA ÎNMORMÎNTĂRII DIN CATEDRALA PATRIARHALĂ

După ridicarea şedinţei de comemorare, înalţii ierarhi slujitori s-au
îmbrăcat în veşmintele respective în palatul patriarhal.
Din soborul de slujitori au făcut parte :
I. P. S. IUSTIN, Mitropolitul M oldovei şi S u cevei, locţiitor de pa
triarh ;
Prea Fericirea Sa M A X I M , Patriarhul Bisericii O rtodoxe Bulgare ;
I. P. S. Mitropolit MELETIOS al Parisului, reprezentantul Sanctităţii
Sale Dimitrios, Patriarhul Constantinopolului ;
I. P. S. ALEXEI, Mtiropolitul Talinului şi Estoniei, delegatul Sancti
tăţii Sale Pimen, Patriarhul M oscovei şi a toată Rusia ;
L P. S. Mitropolit GHERM ANOS, reprezentantul Sanctităţii Sale Be
nedict al Ierusalimului ;
/. P. S. A LE XA N D R O S, reprezentantul I. P. S. Arhiepiscopului Sera
fim al A te n e i şi a toată Grecia.
L P. S. DOROTEI, mitropolit de Praga şi a toată Cehoslovacia.
II. PP. SS. şi PP. SS. lor mitropoliţi, arhiepiscopi, episcopi şi arhierei,
membri ai Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române.
La orele 10,20, au sosit în catedrala patriarhală delegaţii autorităţii
de stat la funeraliile patriarhului Justinian :
Dl. ŞTEFAN VOITEC, vicepreşedinte al Consiliului de stat, reprezen
tantul Domnului Nicolae Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste
România.
Dl. Ion ROŞIANU, Preşedintele Departamentului Cultelor ;
D1. Eugen JEBELEANU, vicepreşedinte al Consiliului naţional al
Frontului Unităţii Socialiste, reprezentantul Frontului Unităţii Socialiste ;
D1. Gheorghe NENCIU, vicepreşedintele Departamentului Cultelor ;
DL Radu ABAGIU, vicepreşedinte al Comitetului e x e cu tiv al Con
siliului popular al municipiului Bucureşti ;
D-nii Ion LUNGEANU, Eugen M U N TEAN U , Iulian SORIN, Ion PUIU,
directori In Departamentul Cultelor.
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A u fost de f a ţ ă : D-nii Stanciu Stoian, Dumitru Dogaru, Ioniţă Bărbulescu, şi muiţi alţi foşti conducători şi funcţionari superiori in Depar
tamentul Cultelor.
Lîngă catafalcul patriarhului Justinian au străjuit în perm anentă fa
milia şi rudele apropiate ale defunctului.
La ora 10,25, delegaţiile Bisericilor creştine şi Cultelor necreştine,
precum şi reprezentanţii organizaţiilor creştine internaţionale, au intrat
în biserică.
La ora 10,30, impresionantul sobor de slujitori, în sunetul clopotelor
catedralei patriarhale, a coborît treptele palatului patriarhal, îndreptîndu-se spre catafaclul din mijlocul bisericii.
înaintea soborului se vedea crucea patriarhală, purtată de P. C. Pr.
Ioan Gagiu, directorul Administraţiei patriarhale, iar mitra arhierească şi
omoforul erau ţinute de către PP. Cuv. Arhim andriţi Sofian Boghiu, Paulin Lecca şi Gherontie Ghenoiu.
După aceea, în rîndul al doilea, străluceau nenum ărate insigne, deco
raţii, medalii şi ordine primite din partea Conducerii statului nostru, diiin
partea Conducerilor altor state şi Biserici de peste hotare. Pernele pe
care erau aşezate decoraţiile erau purtate de către PP. C.C. Constantin
Pirvu, vicar consilier patriarhal, A lexandru Ionescu, vicar al A rhiepisco
piei Bucureştilor şi Petre Alexandru, consilier cultural al Arhiepiscopiei
Bucureştilor şi Niţişor Cazacu, secretarul cabinetului patriarhal.
După aşezarea pe solee a soborului slujitor, corala patriarhală sub
conducerea P. C. Pr. Iulian Cărstoiu, a executat Oratoriul...
Slujba, care a fost oficiată de un imjpunător sobor alcătuit din înalţi
ierarhi, membri ai Sfîntului Sinod şi din clerici ai catedralei şi paraclise
lor patriarhale, protia avînd-o I. P. S. Iustin, Mitropolitul M oldovei şi
Sucevei şi locţiitor de patriarh, s-a săvîrşit după rînduiala înmormîntării
călugărilor...
*

*
i

*

*

ULTIM OMAGIU ADUS PRIN CUVÎNT CELUI CE A FOST ÎNTÎISTATÂTOR
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

După term inarea slujbei de prohodire, în biserică, primul care a luat
cuvîntul în numele Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a fost
L P. S. IU STIN , M itropolitul M oldovei şi Sucevei, Locţiitor de patriarh •
I. P. S. Sa a spus :
M ult stimată adunare,
Cu inimile zdrobite de durere, trăim astăzi cele din urmă clipe îm 
preună cu chipul pămlntesc al celui ce a fost, decenii Întregi, părintele
nostru duhovnicesc, intlistătătorul Bisericii O rtodoxe Române, Prea Feri
citul Patriarh Justinian.
Chemat la Domnul, aproape pe neaşteptate, tocmai in m om entul cind
se întorcea acasă, plin de nădejdi, fericitul intru pomenire patriarhul
Justinian s-a stins din viaţă ca o făclie plăpindă, lipsită de sursa ei pro
prie de existenţă, pentru a contrasta, oarecum paradoxal, cu vigoarea pe
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care a avut-o mai mult de 76 de ani. Cu toate că se ştia ocrotit de Sfîntul
Gheorghe, marele purtător de biruinţă, el a fost răpus de m oarte. Lăsînd
trupul in grija rînduielii firiir patriarhul Justinian s-a adăugat cu sufle
tul său mare cetei patriarhale a Bisericii noastre în ceruri.
Patriarhii Miron, N icodim şi Justinian şi-au a vu t, fiecare, viaţa lor
proprie. A u trăit in epoci cu totul diferite şi au slujit Biserica şi poporul
nostru, fiecare în felul său. Unul, între cele două războaie mondiale, ce
lălalt, în vrem ea celui de al doilea război mondial, iar ultimul, în anii de
zidire a României celei noi. Ei stau totuşi în aceeaşi ceată, atît pentru
împlinirea aceleiaşi slujiri în Biserica noastră, cît şi pentru faptul că, ală
turi de trăsăturile caracteristice care-i deosebesc pe unul de altul, se
găsesc şi laturile care-i apropie. Toţi trei au ieşit din lumea de la ţară :
Miron Cristea venea din părţile de sus ale M ureşului T ra n silva n iei; N i 
codim M unteanu se trăgea dintr-un sat din M oldova ; iar Justinian M ari
na îşi avea obîrşia în aria V îlcii din Oltenia. Departe unul de altul, ei se
simţeau însă la fel de legaţi de glia românească ; cu toţii ş-au iubit cu
ardoare ţara. Iar în viaţa sfintei noastre Biserici ei s-au dovedit deopo
trivă de statornici în păzirea Ortodoxiei. Studii teologice înalte au făcut
toţi trei, ajungînd să poarte cu vrednicie titlul academic de «doctor»,
unul într-un fel, altul în altul. Cu toţii au alcătuit sau au tradus scrieri
teologice de valoare, dar în ele se vădesc frămîntări şi preocupări dife
rite. Patriarhul Miron ne-a lăsat predici frumoase ; de la patriarhul N ic o 
dim avem mai multe scrieri originale sau tra d u ceri; iar de la patriarhul
Justinian viaţa noastră bisericească a dobîndit noua ei orientare prin
Apostolatul social.
Dacă valoarea şi dăinuirea unei cărţi sau doctrine se apreciază după
folosul ei pentru viaţă, este aproape de prisos să mai spunem că prin
scrierea şi îndeosebi prin înfăptuirile izvorîte din apostolatul său social,
fericitul întru adormire patriarh Justinian şi-a cîştigat un loc aparte în
Biserica noastră Ortodoxă. La aceasta a ajuns, desigur, nu numai prin
lupta vieţii sale, dar şi prin zestrea pe care el a moştenit-o de la părinţi.
Părinţii săi, Marin şi Elena, s-au bucurat de naşterea lui, la 22 februa
rie 1901. De la ei a m oştenit pruncul Ioan — patriarhul de mai tîrziu —
unele din însuşirile care s-au vădit pe urmă în formarea personalităţii
sale proprii şi în împlinirile vieţii sale. De la tatăl său, ţăran cu m inte
sănătoasă, a luat el spiritul gospodăresc şi voinţa dîrză a împlinirii de
fapte necesare binelui obştesc, iar de la mama sa, care se trăgea dintr-o
străveche familie de preoţi ale căror urme de existenţă ieşeau la iveală
cu trei sau patru sute de ani mai înainte, pe lîngă cele dintîi cunoştinţe
religioase şi deprinderi de trăire în evlavie adîncă, a primit şi păstrat în
suflet îndemnuri de răzvrătire împotriva celor care călcau în picioare
libertatea şi dreptatea oamenilor. Unul din înaintaşii săi, preotul Dumitraşcu din De joi, fusese spînzurat în ziua de Paşti în faţa bisericii din sat,
pentru că organizase rezistenţă împotriva ienicerilor care jefuiau pe creş
tini, iar un alt strămoş se înrolase în fruntea pandurilor de pe V alea Cernei, în vrem ea revoluţiei lui Tudor Vladimirescu. M ulte alte fapte ale
strămoşilor săi, istorisite neîncetat în familie, au lăsat urme adînci în
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suiletul tînârului fecior de ţăran, urmaş de pandur. Poate, tocmai aceste
aduceri aminte ii alimentau dragostea sa de vatra părintească.
Deseori, fericitul întru adormire patriarh mărturisea că anii copilă
riei şi ai tinereţii, pe care i-a petrecut pe meleagurile natale, au rămas cel
mai frumos timp din viaţa sa. Sînt anii petrecuţi printre muncitorii de pe
ogoare. «In satul tinereţii mele, spunea el cîndva, şi eu am ajutat cu bra
ţele pe părinţii mei la coasă, la sapă şi la alte munci».
Crescut în atmosfera aceasta de fapte eroice ale strămoşilor, tînărul
Ioan Marina, pe măsură ce înainta în vîrstă, lua cunoştinţă şi de alte
temeiuri ale dragostei de ţară, ca şi de «lărgimea şi lungimea şi adîncimea
şi înălţimea» dragostei lui D umnezeu faţă de făptura mîinilor Sale. Une
ori se înflăcăra la auzul cuvîntului «patrie» şi zicea : «Pămîntul românesc
ne este scump şi sfînt, fiind plămădit în sînge de eroi şi mucenici, udat de
lacrimile a mii şi mii de mame, soţii şi copii, muncit de veacuri de-a rîn
dul de hărnicia vrednicilor noştri ţărani, înnobilat prin suferinţa atîtor
generaţii de luptători şi sfinţit prin sublimitatea jertfelor de veacuri p en 
tru libertate. România nouă, liberă şi democrată, este un patrimoniu
sfînt care trebuie păstrat cu sfinţenie».
Alteori, vorbind cu delicateţe şi duioşie despre mama sa, nu uita
niciodată să facă legătura între dînsa şi slujirea sa preoţească. «Preoţia
mea — mărturisea el — a fost visul sfînt al mamei mele şi primii paşi pe
drumul adevărului înţelegerii slujirii lui Dumnezeu printre oameni i-am
făcut sub călăuzirea ei curată şi evlavioasă. A m avut privilegiul rar să
respir m casa pann
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care a avut-o mai mult de 76 de ani. Cu toate că se ştia ocrotit de Siintul
Gheorghe, marele purtător de biruinţă, el a fost răpus de moarte. Lăsînd
trupul în grija rînduielii firii, patriarhul Justinian s-a adăugat cu sufle
tul său mare cetei patriarhale a Bisericii noastre în ceruri.
Patriarhii Miron, N icodim şi Justinian şi-au a vu tr fiecare, viaţa lor
proprie. A u trăit în epoci cu totul diferite şi au slujit Biserica şi poporul
nostru, fiecare în felul său. Unul, între cele două războaie mondiale, ce
lălalt, în vrem ea celui de al doilea război mondial, iar ultimul, în anii de
zidire a României celei noi. Ei stau totuşi în aceeaşi ceată, atît pentru
împlinirea aceleiaşi slujiri în Biserica noastră, cît şi pentru faptul că, ală
turi de trăsăturile caracteristice care-i deosebesc pe unui de altul, se
găsesc şi laturile care-i apropie. Toţi trei au ieşit din lumea de la ţară :
Miron Cristea venea din părţile de sus ale M ureşului T ra n silva n iei; N i 
codim M unteanu se trăgea dintr-un sat din M oldova ; iar Justinian Mari
na îşi avea obîrşia în aria V îlcii din O ltenia. Departe unul de altul, ei se
simţeau însă la fel de legaţi de glia ro m â n ea scă ; cu toţii ş-au iubit cu
ardoare ţara. Iar în viaţa sfintei noastre Biserici ei s-au dovedit deopo
trivă de statornici în păzirea Ortodoxiei. Studii teologice înalte au făcut
toţi trei, ajungînd să poarte cu vrednicie titlul academic de «doctor»,
unui într-un fel, altul în altul. Cu toţii au alcătuit sau au tradus scrieri
teologice de valoare, dar în ele se vădesc frămîntări şi preocupări dife
rite. Patriarhul Miron ne-a lăsat predici frumoase ; de la patriarhul N ic o 
dim avem mai multe scrieri originale sau tra d u ceri; iar de la patriarhul
Justinian viaţa noastră bisericească a dobîndit noua ei orientare prin
Apostolatul social.
Dacă valoarea şi dăinuirea unei cărţi sau doctrine se apreciază după
folosul ei pentru viaţă, este aproape de prisos să mai spunem că prin
scrierea şi îndeosebi prin înfăptuirile izvorîte din apostolatul său social,
fericitul întru adormire patriarh Justinian şi-a cîştigat un loc aparte în
Biserica noastră Ortodoxă. La aceasta a ajuns, desigur, nu numai prin
lupta vieţii sale, dar şi prin zestrea pe care el a moştenit-o de la părinţi.
Părinţii săi, Marin şi Elena, s-au bucurat de naşterea lui, la 22 februa
rie 1901. De la ei a m oştenit pruncul Ioan — patriarhul de mai tîrziu —
unele din însuşirile care s-au vădit pe urmă în formarea personalităţii
sale proprii şi în împlinirile vieţii sale. De la tatăl său, ţăran cu m inte
sănătoasă, a luat el spiritul gospodăresc şi voinţa dîrză a împlinirii de
fapte necesare binelui obştesc, iar de la mama sa, care se trăgea dintr-o
străveche familie de preoţi ale căror urme de existenţă ieşeau la iveală
cu trei sau patru sute de ani mai înainte, pe lîngă cele dintîi cunoştinţe
religioase şi deprinderi de trăire în evlavie adîncă, a primit şi păstrat în
suflet îndemnuri de răzvrătire împotriva celor care călcau în picioare
libertatea şi dreptatea oamenilor. Unul din înaintaşii săi, preotul Dumitraşcu din De joi, fusese spînzurat în ziua de Paşti în faţa bisericii din sat,
pentru că organizase rezistenţă împotriva ienicerilor care jefuiau pe creş
tini, iar un alt strămoş se înrolase în fruntea pandurilor de pe V alea Cernei, în vrem ea revoluţiei lui Tudor Vladim irescu. M ulte alte fapte ale
strămoşilor săi, istorisite neîncetat în familie, au lăsat urme adînci în
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sufletul Vinarului îecior de ţăran, urmaş de pandur. Poate, tocmai aceste
aduceri aminte îi alimentau dragostea sa de vatra părintească.
Deseori, fericitul întru adormire patriarh mărturisea că anii copilă
riei şi ai tinereţii, pe care i-a petrecut pe meleagurile natale, au rămas cel
mai frumos timp din viaţa sa. Sînt anii petrecuţi printre muncitorii de pe
ogoare. «In satul tinereţii mele, spunea el cîndva, şi eu am ajutat cu bra
ţele pe părinţii mei la coasă, la sapă şi la alte munci».
Crescut în atmosfera aceasta de fapte eroice ale strămoşilor, tînărul
Ioan Marina, pe măsură ce înainta în vîrstă, lua cunoştinţă şi de alte
temeiuri ale dragostei de ţară, ca şi de «lărgimea şi lungimea şi adîncimea
şi înălţimea» dragostei lui Dumnezeu faţă de făptura mîinilor Sale. Une
ori se înflăcăra la auzul cuvîntului «patrie» şi zicea : «Pămîntul românesc
ne este scum p şi sfînt, fiind plămădit în sînge de eroi şi mucenici, udat de
lacrimile a mii şi mii de mame, soţii şi copii, muncit de veacuri de-a rîndul de hărnicia vrednicilor noştri ţărani, înnobilat prin suferinţa atîtor
generaţii de luptători şi sfinţit prin sublimitatea jertfelor de veacuri p en 
tru libertate. România nouă, liberă şi democrată, este un patrimoniu
sfînt care trebuie păstrat cu sfinţenie».
Alteori, vorbind cu delicateţe şi duioşie despre mama sa, nu uita
niciodată să facă legătura între dînsa şi slujirea sa preoţească. «Preoţia
mea — mărturisea el — a fost visul sfînt al mamei mele şi primii paşi pe
drumul adevărului înţelegerii slujirii lui D umnezeu printre oameni i-am
făcut sub călăuzirea ei curată şi evlavioasă. A m avut privilegiul rar să
respir în casa părinţilor mei duhul unui creştinism autentic, întemeiat pe
faptele iubirii lui D um nezeu şi a aproapelui. Mireasma acestui duh din
căminul copilăriei mele, moştenit de la bunicii, moşii şi strămoşii mei,
vrednici slujitori ai Bisericii şi ai patriei, — pomeniţi întotdeauna la mari
praznice de credincioasa mea mamă, cu evocări despre trecutul lor reli
gios şi patriotic — nu s-a dezlipit de m ine niciodată».
Zestrea moştenită de la părinţii săi, s-a îmbogăţit pe parcursul vieţii
sale, printr-o trăire unică în dragostea de D um nezeu, de patrie şi de om,
devenind încetul cu încetul temeiul apostolatului său social. Astfel, dacă
istoria familiei sale şi atmosfera căminului părinţilor săi au constituit
izvorul dătător de viaţă în care s-a scăldat duhul său în anii copilăriei şi
tinereţii, studiile teologice şi istorice de mai tîrziu au adîncit şi lărgit
principalele trăsături ale personalităţii sale : credinţa curată în D um ne
zeu, dragostea de neam şi omenie ridicată la rang de virtute religioasă.
In aceste condiţii, devine cu totul de înţeles mărturisirea pe care a fă 
cut-o la intrarea sa în slujirea arhierească :
«Nu am altă rugăciune către Domnul Iisus Hristos, M arele Arhiereu,
în aceste solemne momente, decît să-mi dea milă, putere, înţelepciune şi
mai ales har, pentru ca :
«Acolo unde este îndoială, eu să seamăn credinţă,
Acolo unde este întristare, eu să seam ăn bucurie,
Acolo unde este disperare, eu să seamjăn nădejde,
Acolo unde este ură, eu să seam ăn iubire,
Acolo unde este întuneric, eu să seamăn lumină».
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Întristată adunare,
In concepţia patriarhului Justinian «apostolatul social» nu este n u 
mai o metodă de lucrare bisericească în lume, nici nu defineşte numai
aria preocupărilor Bisericii în opera de mîntuire. Cuprinde> desigur aceste
aspecter dar în acelaşi timp el este gîndirea în acţiunea de înfăptuire a
Împărăţiei lui Dumnezeu pe pămînt. Totodată, în conţinutul său, «aposto
latul social» include însăşi dăruirea Bisericii pentru binele omului creat
de Dumnezeu ; este jertfirea Bisericii pentru fiii ei care trăiesc în co m u 
niune de credinţă şi de viaţă omenească. De aceea, el cuprinde în sfera
sa de acţiune nu numai aria Bisericii, dar şi aria Patriei. Patriarhul Justi
nian a zis cîndva : «Patria pentru noi este tot una cu Biserica», reflectînd
nu numai la zămislirea poporului nostru şi la răspîndirea creştinismului
pe pămîntul românesc, ci şi la simbioza continuă a neamului şi Bisericii
noastre de-a lungul vrem ii.
Lărgit la dimensiuni cosmice, în concepţia patriarhului Justinian,
«apostolatul social», include, în conţinutul său, şi gîndirea în acţiunea de
asigurare a împăcării tuturor cu Dumnezeu, îndeosebi a realizării păcii
în lume, ideal căruia el i-a consacrat, din tinereţe pînă în ultima clipă a
vieţii, toată vigoarea sa intelectuală şi practică.
Desigur, de pacea pe care a dăruit-o lumii Fiul lui Dumnezeu, este
strîns legată şi unitatea bisericească a tuturor creştinilor şi îndeosebi
unirea fraţilor în credinţă. De aceea, în sufletul său mare, chiar înainte de
a fi patriarh, el trăia în toată intensitatea ei amărăciunea despărţirii Bise
ricilor — şi îndeosebi tragedia sfîşierii bisericeşti de la 1700 pe pămîntul
Transilvaniei. De aceea, alături de înnoirea vieţii noastre bisericeşti, el
făcuse din întregirea Bisericii noastre O rtodoxe o năzuinţă care se cere
cu certitudine împlinită.
, A s t f e l ■tot ceea ce a gîndit şi a realizat fericitul întru adormire pa
triarhul Justinian izvorăşte din cea mai autentică învăţătură de credinţă
ortodoxă, din trăirea intensă a lui în Hristos, M întuitorul omului şi al
lum ii.
Deplin identificat cu viaţa Bisericii noastre strămoşeşti şi desăvîrşit
integrat în viaţa poporului nostru, în m om entul urcării treptelor tronului
patriarhal, Prea Fericitul Patriarh Justinian lua pe umerii săi viguroşi
povara refacerii unităţii bisericeşti şi a înnoirii Bisericii, în spiritul apostolatului său social şi al bunelor ei tradiţii de împreună-lucrătoare cu
poporul căruia îi aparţine. Pe de o parte, era vorba nu numai de refacerea
unităţii bisericeşti, dar şi de întărirea vieţii frăţeşti a românilor din Tran
silvania. Pe de altă parte, se urmărea revenirea Bisericii pe făgaşul ei
vechi, ortodox, de slujire a poporului. Şi gîndul a devenit faptă. Chemarea
vibrantă pe care Prea Fericirea Sa o adresase, chiar în ziua instalării sale
ca patriarh, către clerul şi credincioşii greco-catolici de a se întoarce
acasă, a găsit răsunetul cuvenit în inimile lor şi după scurtă vrem e uni
tatea Ortodoxiei româneşti s-a împlinit.
Aceasta a fost cea dintîi mare înfăptuire a fericitului întru adormire
patriarh Justinian, care i-a înscris num ele cu litere de aur nu numai în
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cartea vieţii Bisericii dar şi în cartea vieţii neamului nostru, unitatea bise
ricească fiind strins legată de unitatea neamului nostru.
Desigur, întoarcerea acasă a putut fi hotărîtă intr-o singură zi de
iraţii despărţiţi de părinţi şi acceptată îndată de părinţi care stau pururea
cu braţele deschise în faţa fiilor lor. Dar pentru a fi viabilă, ea se cerea
trăită intens şi permanent. De aceea o activitate stăruitoare a fost între
prinsă pentru întărirea unităţii noastre bisericeşti.
Paralel cu acţiunea de consolidare a reîntregirii, strădanii neîncetate
s-au făcut pentru înnoirea Bisericii, pentru a putea ajunge, încetul cu
încetul, să se transforme într-o instituţie vie, activă, legată de viaţa po
porului nostru.
Sub înţeleapta oblăduire a fericitului întru adormire patriarh Justi
nian, legăturile Bisericii cu statul nostru au dobîndit dimensiuni şi forme
noi: Constatarea că Biserica Ortodoxă Romană şi-a împletit de la bun
început destinele şi lucrarea ei cu destinele şi aspiraţiile poporului nos
tru şi cu care ea a împărţit deopotrivă necazurile zilelor de vitregie şi
bucuria zilelor frum oase, îndreptăţeşte din plin integrarea ei în viaţa
poporului nostru, înfăţişîndu-se ca o acţiune firească şi necesară pentru
prosperitatea credincioşilor şi progresul patriei.
Sub directa îndrumare a patriarhului Justinian, bucurîndu-se de li
bertatea deplină consfinţită de constituţia ţării, Biserica s-a reorganizat,
ţinînd seamă de noile nevoi ale credincioşilor ei. Apoi, învăţăm întul teo 
logic a fost adus sub directa oblăduire şi conducere a B isericii; el a fost
legat profund de viaţa credincioşilor noştri de a s tă z i; cursurile de
îndrumare pastorală şi orientare misionară au imprimat slujitorilor alta
relor un nou avînt de slujire spre mai bine a credincioşilor şi a patriei.
Din tezaurul tradiţional al credinţei şi vieţii credincioşilor ortodocşi au
fost extrase noi sensuri şi căi de slujire a Bisericii în societatea noastră
românească. Viaţa m onahală a fost reorganizată, publicaţiile teologice au
iost mult sporite şi îmbunătăţite ; au fost construite biserici noi şi au fost
restaurate vechile noastre biserici — monum ente istorice. Pe scurt zis,
in vrem ea arhipăstoririi Patriarhului Justinian Biserica Ortodoxă Ro
mână s-a înnoit sub toate aspectele vieţii ei.
Înnoitor în viaţa bisericească, el a fost în acelaşi timp deschizător
de drumuri şi în teologie. Dacă se poate vorbi de o teologie românească,
vîrsta ei nu poate fi plasată în afara hotarelor vremii patriarhale a feri
citului în adormire Justinian. Adăugarea tezaurului naţional local la iz
voarele obişnuite ale revelaţiei divine, Sfînta Scriptură şi Sfînta Tradiţie,
pentru definirea învăţăturii de credinţă ortodoxă în contextul vieţii noastie actuale, constituie în adevăr originalitatea teologiei româneşti.
Patriarhul Justinian s-a mutat de la noi cu sufletul in lumea cerească,
luînd cu sine convingerea neclintită că şi-a făcut datoria către Biserică
şi către neam, către obştea dreptcredincioasă încredinţată lui spre păs
torire şi către poporul din care a făcut parte, către lumea însetată de
dreptate şi pace, precum şi către omul în suferinţă.
Învăţător sau director de seminar, preot de sat sau de oraş, director
de tipografie sau conducător de cooperativă, mitropolit şi patriarh, feri
citul întru adormire Justinian, pretutindeni şi-a făcut slujba sa deplin.
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De aceea odinioară, spre sfîrşitul vieţii, asemenea Sfîntului A p o s 
tol Pavel, el va fi spus cu glas tare sau 1şi va fi şoptit în inima sa cuvinte
ca acestea : «Eu de acum mă aduc jertfă, şi vrem ea despărţirii mele s-a
apropiat. Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvirşit, credinţa am
păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii, pe care Domnul îmi va da-o
în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, şi nu numai mie, ci şi tuturor celor
care au iubit arătarea Lui» (II Tim. IV, 6—8).
Una din cele mai frumoase laturi ale lucrării Bisericii noastre în ulti
mele trei decenii este activitatea ei externă. Aceasta cuprinde toate as
pectele posibile ale raporturilor dintre Biserici (contacte personale, schim 
buri de vizite la toate nivelurile, colaborarea în cadrul Consiliului Ecu
menic al Bisericilor, al Conferinţei Creştine pentru Pace, al Conferin
ţelor Bisericilor Europene etc.). Îndeosebi trebuie menţionată aici pur
tarea de grijă a patriarhului Justinian faţă de comunităţile româneşti de
peste hotare, atît din statele europene (Anglia, Austria, R. P. Bulgaria,
Franţa, Republica Federală Germania, Italia şi Suedia), cît şi din SUA,
din Canada şi din Am erica Latină, precum şi din Australia şi, mai d e
parte, din N oua Zeelandă.
A cum , întorcîndu-ne acasă şi scrutînd cu luare-aminte spre Biserica
nouă săvîrşită de patriarhul Justinian, v o m înţelege mai bine m otivele
pentru care întreaga noastră obşte l-a cinstit, l-a preţuit şi l-a iubit. În
conjurat de nimbul înfăptuirilor sale, chipul patriarhului Justinian va fi
aşezat în panteonul marilor ierarhi ai Bisericii noastre şi num ele lui va
fi pomenit din neam în neam.
Şi acum plecîndu-ne frunţile în faţa chipului pămîntesc al fericitului
întru adormire patriarh Justinian, să ne ridicăm cu duhul nostru către
duhul lui din locaşul său ceresc, făgăduindu-i să-i urmăm pilda, să-i cin
stim înfăptuirile şi să-i păstrăm neştearsă amintirea în sufletele noastre.
Cu drepţii să odihnească D umnezeu sufletul adormitului robului său
patriarhul Justinian. Pomenirea lui veşnică să fie !
A luat apoi cuvîntul, Dl. ION ROŞIANU, preşedintele D epartam en
tului Cultelor care a spus :
întristată adunare,
Încetarea din viaţă a patriarhului Justinian a umplut de durere ini
mile tuturor celor care l-au cunoscut şi preţuit. Figura sa luminoasă de
ierarh-patriot va rămîne întipărită în conştiinţa noastră ca un exem plu
de înaltă personalitate în împlinirea misiunii sale.
Provenit dintr-o familie de ţărani, crescut în dragoste faţă de popor
ale cărui suferinţe din trecut le-a cunoscut, încă din vrem ea tinereţii s-a
alăturat forţelor progresiste înaintate ale României care luptau împotriva
fascismului, pentru dreptate socială, pentru bunăstarea şi fericirea celor
mulţi, pentru libertatea şi independenţa patriei.
Parcurgînd toate treptele ierarhiei bisericeşti, anii de grele lipsuri,
pricinuite de război şi secetă, l-au găsit în fruntea Mitropoliei M oldovei.
Împreună cu autorităţile locale a participat activ la sprijinirea celor în
suferinţă, vădind multă pricepere şi iubire faţă de oameni.
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Chemat la cel mai de seamă post de slujire a Bisericii Ortodoxe
Române, înaltul ierarh a înţeles, aşa cum singur mărturisea, că îndato
rirea cea mai de seamă ce-i revenea era «sa potrivească lucrarea Bise
ricii Ortodoxe Române cu aspiraţiile noi ale poporului român».
«A m înţeles — spunea patriarhul Justinian — că Biserica trebuie să
sprijine poporul nostru în voinţa sa de a construi o orînduire nouă de
dreptate, un nivel nou de viaţă şi bunăstare după care a tînjit atît de
ziult în trecutul lui. A m înţeles că timpul nou cere mai mult ca oricînd
fin partea Bisericii noastre un «apostolat social» în sensul postulatelor
sociale ale epocii în care a intrat istoria poporului nostru».
A cest crez a călăuzit întreaga activitate a celui ce timp de aproape
2S de ani s-a aflat în fruntea Bisericii O rtodoxe Române. Sensibil la în n o 
irile ce se zămisleau în ţara noastră, împreună cu membrii Sinodului a
Îndrumat permanent clerul şi credincioşii pe drumul slujirii neabătute
a eforturilor constructive ale tuturor fiilor acestui păm înt.
Identificîndu-se cu năzuinţele poporului român, de pace, prietenie
şi colaborare cu toate popoarele lumii, patriarhul Justinian, în fruntea
3isericii O rtodoxe Române, a promovat în relaţiile religioase internaţio
nale principiile egalităţii în raporturile dintre state, subliniind neîncetat
valoarea permanentei preocupări pentru ca fiecare naţiune să se poată
dezvolta nestingherit, potrivit voinţei şi intereselor sale.
Patriarhul Justinian şi-a dedicat o mare parte din activitatea sa sta:ornicirii bunelor relaţii cu celelalte culte din patria noastră, contribuind
!a climatul de respect reciproc, de înţelegere, de unitate a tuturor fiilor
:arii, indiferent de apartenenţa lor naţională sau religioasă.
Laolaltă cu ceilalţi conducători de culte a participat la activitatea
Frontului Unităţii Socialiste, ca m em bru al Consiliului Naţional, aducîndu-şi şi pe această cale contribuţia la întărirea unităţii naţiunii noastre.
Desfăşurîndu-şi activitatea pe baza libertăţilor religioase acordate
C?n stjtu tfa Şi legile ţării, patriarhul Justinian a îndrumat clerul şi cre
dincioşii să fie loiali faţă de statul socialist român. In concepţia acestui
*erarh loialitatea faţă de stat includea odată cu respectarea lega*
tăţii statului, îndeplinirea cu devotam ent a îndatoririlor cetăţeneşti,
sprijinirea fără preget a strădaniilor poporului nostru pentru înălţarea
DQtriei.
Statul nostru a dat o înaltă apreciere activităţii neobosite a patrizrhului Justinian, contribuţiei sale adusă la opera de zidire a României
zoi, care sub înţeleapta conducere a preşedintelui Nicolae Ceauşescu, asi
gură întregii noastre naţiuni o viaţă prosperă, un loc dem n în marea fa ziilie a popoarelor.
Num eroase ordine şi medalii ce i-au fost conferite patriarhului Ju s
tinian sînt o expresie a sentimentelor de stimă şi preţuire de care s-a
bucurat din partea conducerii statului.
Cu aceste gînduri şi sentimente, aducîndu-i profundul şi îndureratul
rjostru omagiu, ne luăm un ultim rămas bun de la patriarhul Justinian
ze ne va rămîne în amintire ca un ierarh patriot, legat de năzuinţele
DQDorului român, pe care l-a iubit cu înflăcărare şi l-a slujit cu d e v o :zzr.ent.
“

-
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Şirul cuvîntărilor a fost continuat de către Sanctitatea Sa M A X I M ,
patriarhul Bisericii O rtodoxe Bulgare, care, vădit mişcat de încetarea
din viaţă a patriarhului Justinian, a rostit urm ătoarele :
II. PP. SS. şi PP. SS.
Iubiţi intru D omnul, părinţi; fraţi şi surori,
Îndureraţi fii ai sfintei Biserici O rtodoxe Române,
A m ven it aici în această zi îndoliată pentru a împărtăşi'marea Dvs.
durere care a tulburat profund şi inimile noastre I
V ă rog, iubiţii mei, să primiţi, în num ele m eu şi în num ele Sfîntului
Sinod al Bisericii O rtodoxe Bulgare, în num ele clerului şi al binecredincioşilor creştini, compasiune în legătură cu adormirea vrednicului întîistătător al sfintei Biserici O rtodoxe Române, a Prea Fericirii Sale, Patrir
arhul Justinian, iubitul Dvs. părinte şi arhipăstor duhovnicesc şi al nos
tru întru Domnul scump confrate şi prieten devotat.
Se cuvine în această zi de adîncă durere şi despărţire, ca fraţi întru
Hristos, să cugetăm la spusele Sfîntului Apostol P a v e l : «...Plîngeţi cu cei
ce plîng...» (Rom. XII, 15). «Mîngîiaţi-vă unii pe alţii» (I Tes. IV, 18).
Prea Fericirea Sa Părintele Patriarh Justinian după voinţa proniei
cereşti păşeşte din lumea aceasta în marea eternitate, «căci nu avem
aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie» (Evr. XIII, 14)
şi lasă o rază luminoasă aici şi un pom cu roade îmbelşugate, o cale
deschisă şi înfloritoare ca un desăvîrşit întîistătător al Bisericii Ortodoxe
Române, cu o demnă slujire patriarhală în decursul a 29 de ani.
Această perioadă reprezintă o însemnată parte a vieţii unei perso
nalităţii creatoare, care nu a fost alta decît fericitul întru adormire pa
triarh Justinian. Aportul patriarhului Justinian în întreaga sa activitate
in folosul Bisericii O rtodoxe Române este mare ; el a avut grijă de binele
poporului său, pentru cauza întregii Ortodoxii, îndrumînd pe toţi pe fă 
gaşul înfrăţirii oamenilor, contribuind efectiv la pace în întreaga lume.
A stfel de personalităţi cum a fost patriarhul Justinian, vor fi apre
ciate pe pămînt de generaţii întregi cu profundă recunoştinţă, iar bunul
Dumnezeu le rezervă o veşnică fericire : «Fericiţi cei adormiţi, cei ce
acum mor întru D o m n u l! Da, grăieşte d u h u l ; odihnească-se de ostene
lile lor, căci faptele lor vin cu ei» (Apoc. X IV , 13).
Întristată adunare,
Orice despărţire este însoţită de o mare durere. Dar ea este şi mai
profundă atunci cînd respectul şi dragostea reciprocă faţă de cel care
ne părăseşte a lăsat urme adînci şi amintiri neşterse.
Frăţeasca dragoste mă obligă pe m ine să mărturisesc despre alesele
noastre legături duhovniceşti ale unei sincere prietenii cu fericitul ador
mit, patriarhul Justinian.
Inima caldă şi nobilă a Prea Fericirii Sale a fost izvorul celor mai
bune sentim ente faţă de mine, la care mă străduiam în deplină măsură
să răspund cu desăvîrşită reciprocitate.
Totdeauna îmi voi aduce aminte cu sinceră recunoştinţă de fiecare
întîlnire cordială şi în special de cinstea care mi-a fost acordată cînd
Prea Fericirea Sa, personal, a venit în Bulgaria, în fruntea unei delegaţii
%
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reprezentative a Sfintei Biserici Ortodoxe Rom âne, cu ocazia alegerii şi
Înscăunării m ele ca patriarh al Bisericii O rtodoxe Bulgare.
Pentru caldele' cuvinte de îndem n pe care atunci mi le-a adresat
îa începutul slujirii mele de mare răspundere îi voi păstra o pioasă
amintire.
Cu cîteva zile înainte, în răspunsul la condoleanţele exprimate de
7ioi în legătură cu seismul care a avut loc la 4 martie a.c., fericitul întru
adormire, confratele nostru cu specifica sa căldură şi sentim entele de
ziagoste a înălţat rugăciuni Celui de sus pentru apărarea ţârii noastre,
bisericii noastre şi poporului nostru de forţele dezastrului şi cataclismu
lui natural, potrivit cuvintelor înţeleptului Solomon : «Prietenul (adevărat)
Iubeşte în orice v re m e ...» (Pilde XVII, 17), sau cum se spune la r o m â n i:
«Prietenul la nevoie se cunoaşte».
De aceea, întristată asistenţă, este explicabilă marea noastră durere
ţaţă de acela care a fost patriarhul Justinian şi îi aducem ultimul omagiu
sincer, înainte de sărutarea cea mai de pe urmă...
Fierbinte rog pe m ilostivul Dumnezeu să-i aşeze sufletul în rîndul
drepţilor săi, iar pe Dvs., colaboratori zeloşi în lucrarea de mîntuire şi
ze întreaga turmă cuvîntătoare a Bisericii O rtodoxe Române, să vă întă
rească Domnul cu mîngîierea credinţei noastre ferme.
Veşnică şi luminoasă să-ţi fie pomenirea, scump întru Domnul frate l
Odihneşte, Doamne, pre robul tău credincios, fericitul adormit pa
li larh Justinianr în ceata sfinţilor Tăi. A m in 1
*

A luat apoi cuvîntul I. P. S. ALEXEI, Mitropolit de Tallin şi Estonia,
irîmisul Sanctităţii Sale Pimen, patriarhul Moscovei şi a toată Rusia, re 
prezentantul Bisericii Ortodoxe Ruse la prohodirea patriarhului Justi-ian.
I. P. S. Sa a spus :
«Fericiţi sînt cei adormiţi în Domnul. Aşa
v o r b e ş t e D u h u l ; ei se v o r linişti de o s t e 
nelile lor şi faptele lor v o r merge în urma
lor» (Apoc. XIV, 13).

Astăzi, Sfîntă Biserică Ortodoxă Română, ierarhi, cler şi credincioşi,
Însoţeşte «pe ultimul drum al acestui păm înt» pe Prea Fericitul Patriarh
Justinian, întîistătător al său şi succesor ai Sfinţilor Apostoli.
Permiteţi-mi să mă adresez, înainte de toate Bisericii Ortodoxe Ro
mâne văduvite, Înalt Prea Sfinţitului Locţiitor de patriarh, înalt Prea
Sfinţiţilor şi Prea Sfinţiţilor Arhipăstori, cinstitului cler, monahilor şi
credincioşilor şi tuturor celor care s-au adunat în aceste zile de tristeţe
catafalcul adormitului întîistătător al Bisericii Ortodoxe Române şi
s£ le exprim cele mai adinei sentim ente de compasiune din partea Sanc
tităţii Sale Pimen, patriarhul
M oscovei şi a toată Rusia, a membrilor
Siîntului Sinod, al m eu personal şi al tuturor credincioşilor Bisericii O r:odoxe Ruse care înalţă rugăciunile lor pentru odihna sufletului adormi
tului şi pururea pomenitului patriarh Justinian în corturile drepţilor şi
z^ntru mîngîierea celor ce suferă din cauza decesului său. Cu puţin

264

BISERICA O R T O D O X A R O M Â N A

timp în urmă, ţara noastră s-a întristat profund de situaţia poporului
frate român, în legătură cu dezastrul natural ce s-a abătut asupra Dvs.,
astăzi noi împreună cu Dvs., ne întristăm pentru adormirea părintelui şi
întîistătătorului Dvs. care s-a preocupat de păstorirea turmei sale n u m e roase timp de aproape 29 de ani.
In timpul acesta, Prea Fericitul Patriarh Justinian cu aleasă înţelep
ciune a folosit condiţiile noi de viaţă ale poporului său pentru stabi
lirea bunelor şi corectelor relaţii între Biserică şi stat.
El a acordat multă atenţie modului de pregătire a personalului bise
ricesc şi pregătirii cadrelor didactice, îndestulate, ca adevăraţi slujitori
ai Bisericii care iubesc pe D um nezeu şi poporul credincios.
El a înfăptuit canonizarea unor sfinţi români, a organizat structura
conducerii bisericeşti în conformitate cu canoanele, a dezvoltat activi
tatea editorială a Patriarhiei Române, a rînduit ateliere pentru confec
ţionarea obiectelor bisericeşti şi a lucrat pentru bunăstarea mînăstirilor,
vieţii monahale şi vieţii parohiale.
In persoana Prea Fericitului Patriarh Justinian, Biserica Ortodoxă
Română a avut un luptător dîrz şi energic al unităţii interortodoxe nu
numai în problemele de credinţă şi organizare bisericească ci şi în toate
problemele umanitare şi creştine generale ale timpului nostru.
Tuturor ne este cunoscut, cît de m ult adormitul întîistătător al Bise
ricii O rtodoxe Române s-a preocupat de dezvoltarea şi întărirea legătu
rilor dintre Bisericile Ortodoxe surori.
Mie, ca reprezentant al Bisericii Ortodoxe Ruse, îmi revine cinstea
sa amintesc despre m ultele vizite făcute de Prea Fericirea Sa şi de repre
zentanţii Bisericii pe care a condus-o, Patriarhiei M oscovei şi patriei
noastre.
M ulţum ită afecţiunii sale personale cu întîistătător ii Bisericii noas
tre, cu ierarhii, clericii şi credincioşii de rînd, el s-a convins din ce în
ce mai mult, că autoritatea sfintei O rtodoxii în lumea creştină se înalţă
cu atît mai mult, cu cît sînt mai strînse legăturile şi relaţiile dintre Bise
ricile O rtodoxe surori.
A m in tesc numai că la vizitarea M oscovei, în primul an al slujirii
sale patriarhiceşti, Prea Fericitul Patriarh Justinian a spus • «Noi vo m
merge cu Biserica O rtodoxă Rusă, m înă în mînă, în cea mai strînsă
unitate» şi această făgăduinţă a fost înfăptuită de el, făgăduinţă despre
care mărturiseşte şi adevărata lui dragoste, frăţească de mulţi ani şi cola
borarea cu adormitul patriarh A le x e i şi cu actualul patriarh, Sanctitatea
Sa Pimen, în eluciderea multor probleme cu caracter general ortodox şi
privitoare la relaţiile ecum enice cu alte confesiuni creştine.
In clipa de durere a rămasului bun cu adormitul patriarh Justinian
nu pot să nu amintesc şi despre poziţia sa activă în problema referitoare
la răspunderea creştină pentru soarta lumii şi a omenirii. El s-a arătat
statornic şi activ adept al măsurilor îndreptate spre întărirea păcii şi
colaborării între popoare.
Tot ceea ce am spus despre adormitul în Domnul patriarhul Justinian
este puţin şi nu se referă la evlavia sa personală, care este confirmată
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de faptele sale şi de întregul său drum de întîistătător al Bisericii O rto
doxe Române.
Şi dacă gura sa nu s-ar fi închis pe v e c ie , atunci el, simţind sfîrşitul
său, ar fi putut ca şi Apostolul Pavel să spună despre sine : «Lupta cea
hună m-am luptat, călătoria am săvîrşit, credinţa am păzit. Iar acum mi
s-a pregătit cununa dreptăţii, pe care mi-o va da mie Domnul, Dreptul
Judecător, în ziua aceea» (II Tim. IV, 7—8).
N o i credem că Domnul va auzi şi va primi rugăciunea care se înalţă
ca printr-o singură gură şi o singură inimă — aici, la catafalcul fericitului
adormit patriarhul Justinian, mutat de la noi, şi în bisericile din satele,
oraşele şi în mînăstirile Bisericii O rtodoxe Române şi în Biserica noas
tră Ortodoxă Rusă şi în alte Biserici locale — pentru odihna sufletului
său.
Dumnezeu să-l odihnească în corturile drepţilor, unde nu este du
rere, nici întristare, nici suspin ci viaţă fără de sfîrşit...
Şi Sfintei Biserici O rtodoxe să-i dăruiască Domnul un vrednic întîi
stătător succesor al slujirii şi faptelor adormitului întru Domnul patriarhul
Justinian. Am in.
*

In încheiere a luat cuvîntul, Sanctitatea sa V A S K E N I, Patriarhul
suprem şi Catolicos al tuturor armenilor, care a rostit un vibrant cuvînt
de adio celui ce a fost patriarhul Justinian.
Sanctitatea Sa, a spus :
întristaţi slujitori,
Îndurerată familie,
Distinsă adunare,
Cu adîncă durere ven im de la Scaunul nostru din Ecimiadzin, aducînd
în num ele Bisericii A rm en e Apostolice un ultim salut creştinesc Prea Fe
ricitului Patriarh Justinian, m ult iubitul nostru frate în Hristos, al cărui
suflet, despărţindu-se de cele pămînteşti, se înalţă acum spre veşnice
lăcaşuri.
In acest ceas de tristeţe şi de nădejde, noi sîntem aci alături de Dvs.,
fierbinte rugîndu-ne pentru odihna şi luminarea sufletului marelui arhipăstor al dreptcredinciosului popor român, stîlp al Ortodoxiei răsăritene,
şi vajnic luptător pentru cauza sfîntă a păcii pe pămînt.
Ca fost episcop al credincioşilor armeni din România şi apoi ca
patriarh al Bisericii A rm ene, ani de-a rîndul, timp de aproape trei dece
nii, am fost şi noi martor al strădaniilor şi înfăptuirilor sale puse numai şi
numai în slujba şi spre înflorirea Sfintei Biserici străbune, şi spre bună
starea şi propăşirea bravului popor român, în care în aceşti ani de zidire
naţională şi orînduire de obştească dreptate, se avîntă spre acel viitor
de aur, ce a fost, încă acum un veac, proorocit de către marii visători ai
neamului românesc : «Viitor de aur ţara noastră are / Şi prevăd prin secoli a ei înălţare...».
In Domnul odihnitul patriarh Justinian, cu adevărat a luptat lupta
cea bună şi a păzit credinţă şi acum, ajuns la capătul drumului, vrednic
este să primească cununa dreptăţii.
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Cu inima plină de sfîntă şi mîntuitoarea nădejde creştină, în genunchi
ne rugăm ca veşnic luminoasă să fie amintirea m ult truditorului şi preaostenitorului arhipăstor, atît In ceruri, cît şi aici pe acest pămînt drag
al românilor.
V o r trece ani, se vor perinda generaţii şi num ele patriarhului Justi
nian mai mult şi mai mult va străluci în glorie. Patriarhul Justinian nu
va m uri, căci sufletul lui va trăi în veşnicie la Domnul, iar moartea lui a
fost înghiţită de biruinţă, după cuvîntul Apostolului Pavel.
Fie ca harul Domnului Dumnezeului nostru să se pogoare pururea
peste sfîntă Biserică Ortodoxă Română şi mereu să sporească lucrul mîinilor slujitorilor ei.
Fie veşnic binecuvîntată slăvită pomenire a marelui patriarh Justi
nian în Domnul adormit. A m in !
După ultima : «Veşnica pomenire...», soborul de diaconi a intonat :
«Veniţi fraţilor să dăm sărutarea cea de pe urmă...».
în lacrimi şi suspine, îndoliata familie şi întristaţii slujitori au săru 
tat icoana de pe pieptul patriarhului Justinian şi mîna rece a celui ce a
fost plin de căldură părintească, adevărat arhiereu şi patriot luminat.
în sunetul prelung al clopotelor, sicriul cu corpul neînsufleţit al p a 
triarhului Justinian a fost apoi ridicat de slujitori rînduiţi ai catedralei
patriarhale, şi după ieşirea din biserică s-a făcut ocolul sfîntului locaş,
după datina străbună şi rînduiala creştinească.
De la catedrala patriarhală, soborul slujitorilor, delegaţii Bisericilor
şi reprezentanţii celorlalte culte din ţară şi de peste hotare, precum şi re 
prezentanţii Conducerii de stat şi organelor puterii locale din cadrul Con
siliului popular al Capitalei, familia defunctului, slujitorii şi întreaga
asistenţă au pornit spre biserica «Radu Vodă», rectitorită de patriarhul
Justinian. în fruntea cortegiului erau aduse nenum ărate coroane şi jerbe
de flori oferite de cei din ţară şi de peste hotare.
Din dealul Patriarhiei s-a mers pe aleea Marii Adunări Naţionale,
str. Bibescu Vodă, b-dul Dimitrie Cantemir, b-dul Mărăşeşti, str. Radu
Vodă.
în dreptul bisericii «Sfîntul Spiridon-Nou», greu încercată de seismul
din 4 martie a.c., s-a făcut prima oprire, cîntîndu-se o ectenie. A doua
oprire s-a făcut pe b-dul D. Cantemir, în dreptul Bisericii «Slobozia». A
treia oprire a avut loc în preajm a bisericii «Radu Vodă», unde a. fost
rostită ectenia obişnuită, iar P. S. Roman Ialomiţeanul, a rostit ecfonisul.
*
*

.*

*

■

ÎN «CASA VEŞNICIEI»
% 't

La uşa de intrare în biserica Radu Vodă, cu hram ul «Sfîntă Treime» a
fost coborît de pe carul m ortuar sicriul patriarhului Justinian. Aici, unde
şi-a ales cu mult înainte, locul de veci, paşii săi um blaseră de nenum ă
rate ori, iar ochii săi iscodiseră albastrul picturii şi aevea simţea chem a
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rea infinitului în lumea chipurilor şi iată... sfîrşitul a sosit.. Rînduit este
omului să moară, scria Sfîntul Apostol Pavel, parafrazînd pe psalmist :
«Ce este o m u l ! O floare peste care vîntul suflă şi nu mai este, nici locul
nu i se mai găseşte...».
Vocile trem urînde ale elevilor seminarişti psalmodiază armonic ulti
ma, panihidă a aceluia ce fusese înnoitorul Seminarului teologic din
Bucureşti.
P. S. Episcop Roman Ialomiţeanul a îndeplinit rînduiala punerii în
mormînt a răposatului rostind, la urmă, cuvintele : «Dumnezeu să-l odih
nească în pace !».
Fixîndu-se capacul pe sicriu, cu m are grijă, trupul neînsufleţit al
patriarhului Justinian a fost coborît în cripta veşniciei, de unde răsună
cuvintele încrustate pe crucea de la căpătîiul său .(epitaful) :
«M-am luptat lupta cea bună, credinţa am păzit. A m ajuns la capătul
vieţii. De acum încolo mă aşteaptă răsplata dreptăţii pe care îmi va da-o
Domnul, Judecătorul cel drept, în'ziua aceea».
în această perioadă,, de profundă durere, Corala catedralei p atriar
hale a intonat «Sfinte Dumnezeule» funebru, iar în tim,pul pecetluirii mormîntului a cîntat : «Pămîntule, ldeschide-te... !».} Ultimul dintre oaspeţi care a omagiat personalitatea patriarhului
Justinian şi a arătat compasiunea sa faţă de pierderea suferită, a fost
l. P. S. DOROTEI, mitropolit de Praga şi a toată Cehoslovacia.
Întîistătătorul şi reprezentantul Bisericii Ortodoxe a Cehoslovaciei
a spus :
I. P. S. V oastiă,
II. PP. SS. Arhiepiscopi şi Episcopi,
.
Excelenţe şi Eminenţe,
Permiteţi-mi să fiu în acest m om ent alături de durerea comună a
pierderii patriarhului Justinian. Este o Întristare adîncă la care se adaugă
Şi\pregătirea noastră pentru săptămîna patimilor.
V e ste a morţii patriarhului Justinian s-a răspîndit în toată lumea, idr
eu mă aflam peste graniţă în acea clipă a tristului şi cutremurătorului
anunţ. De fapt întreaga lume aşteaptă permanent ştiri de la Dvs., fiind
cutremurată de grelele încercări şi de pagubele materiale şi morale.
In m om entul anunţului morţii, m -am retras din şedinţă şi am căutat
un. colţişor să-mi ascund lacrimile care m-au podidit, şi să pot rosti :
«Dumnezeu să-l ierte /» şi D um nezeu mi-a auzit rugăciunea şi m-a în vred 
nicit să-l conduc, pe cel ce a fost adevărat părinte, la cripta sa, în ctito
ria sa,-la locul de veci... Mi-am lăsat treburile m ele în legătură cu m iş
carea ecumenică şi am ven it la părinteie m eu Justinian şi Ia sora mea
aleasă Biserica O rtodoxă Română.
Întîistătătorul Bisericii O rtodoxe Române, Justinian, a fost un părinte
ales pentru Biserica sa şi un mare patriarh.
Bunătatea sa şi slujirea erau impresionante, reuşind să strîngă în
jurul său, ierarhii, clerul şi credincioşii, fiind ales la cîrma Bisericii O r
todoxe Române. In acelaşi timp şi-a iubit patria, libertatea şi indepen
denţa ei, poporul român. Toţi l-au preţuit iar conducerea de stat a Romă•
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niei i-a oferit nenumărate ordine şi medalii. El a condus Biserica în
timpuri grele şi a reuşt să ajungă la limanul cel mult dorit.
Sub conducerea sa, Biserica Ortodoxă Română a contribuit la feri
cirea credincioşilor şi poporului român.
Patriarhul Justinian a contribuit la efortul general în viaţa ecu m e
nică şi la apărarea păcii. Aceasta a făcut să se impună în lumea creştină
autoritatea Bisericii O rtodoxe Române. N oi ne-am bucurat totdeauna de
succesul surorii noastre.
Patriarhul Justinian şi Biserica Sa ne-au ajutat nouă credincioşilor
ortodocşi din Cehoslovacia, iar noi astăzi ne exprimăm durerea în legă
tură cu pierderile umane pe care le-aţi avut şi exprim ăm condoleanţe
pentru întîistătătorul Bisericii Dvs.
Întristaţi şi distinşi ascultători,
A m rugămintea şi delegaţia I. P. S. Nicodim, mitropolitul Leningra
dului şi Novgorodului, preşedintele Conferinţei Creştine pentru Pace şi
a Dr. Karoly Toth, secretarul acestei Conferinţe, precum şi dorinţa sin
ceră a I. P. S. Vasile, mitropolitul V arşoviei şi a toată Polonia, de a e x 
prima condoleanţele pentru marea pierdere a Bisericii O rtodoxe Române
şi a Dvs. a tuturor, prin adormirea întru Domnul a patriarhului Justinian.
Să înălţăm rugăciuni către M întuitorul Iisus Hristos, ca sufletul său
să meargă în sînurile lui A vra a m şi cu drepţii să-l odihnească, iar turmei
văduvite prin plecarea la Domnul a păstorului ei să-i dăruiască Arhiereul
cel Mare harul întăritor. V eşnică pomenire a celui ce a fost patriarhul
Justinian. A m in.
*

Cei prezenţi au citit cu piozitate cuvintele sfinte alese de patriarhul
Justinian în timpul vieţii şi săpate pe placa de m o r m în t:
Aici odihneşte în Domnul aşteptînd învierea cea de apoi Prea
Fericitul Părinte Justinian, patriarhul României — 1948 — 1977 —,
care unitatea ortodoxiei străbune a făptuit, acest sfînt locaş şi multe
alte mînăstiri şi biserici a ajutat şi preînnoit. Sprijinitor culturii
religioase a fost şi cîrma Bisericii Ortodoxe Române timp de 30 de
ani cu d estoin icie a purtat.
N. 22.11.1901 — D. 26.111.1977
Veşnica lui pomenire
Pe m arginea de jos a pietrei de mormînt, cu litere în relief, pecetluind
nădejdea învierii, sînt scrise cutrem urătoarele cuvinte :
A şteptînd învierea morţilor şi viaţa cea veşnică ce va să fie.
Domnul mă va izlyăvi de orice păcat. M ă va m întui în Împărăţia Sa
cerească. Lui fie slava în vecii vecilor. A m i n ! (II Timotei IV, 18).

COROANE ŞI JERBE DE FLORI, SIMBOL AL CUNUNIEI VEŞNICIEI

N enum ărate coroane, jerbe şi buchete de flori au fost aduse de pre
tutindeni, din ţară şi de peste hotare, de către cei ce au preţuit pe întîi
stătătorul Bisericii Ortodoxe Române, în afara condoleanţelor prezentate
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familiei defunctului, sau I. P. S. Iustin, mitropolitul Moldovei şi al Suce
vei, locţiitor de patriarh.
Printre aceste mărturii de aleasă cinstire a personalităţii p atriarh u 
lui Justinian şi profund regret pentru încetarea sa din viaţă, amintim
cîteva :
Astfel, pe lîngă condoleanţele adresate Sfîntului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române de către Dl. Nicolae Ceauşescu, preşedintele R. S.
România, prin reprezentantul său, Dl. Ştefan Voitec, vicepreşedinte al
Consiliului de Stat al R. S. România, a fost depusă o bogată coroană de
flori cu banderolă tricolor.
Fiecare mitropolie şi episcopie a Bisericii Ortodoxe Române a de
pus cîte o coroană, în afară de cea depusă din partea Sfîntului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române.
Din partea Consiliului N aţional al Frontului Unităţii Socialiste, de
asemenea s-a trimis o coroană.
Conducerea Departamentului Cultelor a trimis o bogată coroană.
Enumerăm şi altele, ca de exemplu :
Din partea asociaţiei «România» ; din partea familiei defunctului
patriarh Justinian ; din partea Bisericii Ortodoxe Ruse şi a credincioşilor
s ă i ; din partea Consiliului N aţional Bisericesc şi a Administraţiei Patri
arhale ;
«Din partea Adunării Eparhiale şi angajaţilor Arhiepiscopiei Bucu
reştilor» ;
«Din partea Institutului teologic de grad universitar din Bucureşti,
alta, din partea Institutului teologic din Sibiu şi o alta din partea Semi
narului teologic din Bucureşti».
Toţi stareţii şi stareţele mînăstirilor din Arhiepiscopia Bucureştilor
au ţinut să fie prezenţi şi să aducă ultim omagiu şi prin coroanele depu
se. Bătrînii călugări şi preoţi pensionari precum şi călugăriţele vîrstnice şi preotesele văduve şi singure care petrec ultima parte a vieţii lor în
rectitoriile patriarhului Justinian, la mînăstirile Viforîta şi Dealu, au tri
mis o frumoasă coroană.
Din partea slujitorilor catedralei patriarhale, pe lîngă perm anenta
priveghere la căpătîiul adormitului întru Domnul, patriarhul Justinian,
s-a depus o bogată coroană de flori.
Corala Sfintei Patriarhii, de asemenea, a depus o coroană.
Au ţinut să fie prezenţi, prin delegaţii lor de preoţi şi credincioşi,
enoriaşii bisericii «Sfîntul Gheorghe» din Rîmnicul Vîlcea unde deceda
tul a fost preot paroh în tinereţe.
Cîntăreţii bisericeşti din capitală au adus şi ei omagiul lor printr-o
coroană.
Protopopiatele Arhiepiscopiei Bucureştilor, pe lîngă prezenţa condu
cătorilor acestora, precum şi a numeroşilor preoţi, slujitori, călugări şi
călugăriţe au trimis coroane şi jerbe de flori la catafalcul patriarhului
Justinian.
Multe coroane au fost depuse de către Bisericile creştine, cultele
religioase din R. S. România, fiind ultim omagiu adus celui ce a fost
fondatorul unui ecumenism local în ţara noastră, patriarhul Justinian.
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AGAPA DE POMENIRE

După terminarea slujbei înmormîntării, reprezentanţii conducerii de
Stat, conducătorii Departamentului Cultelor, oaspeţii străini, membrii fa
miliei patriarhului Justinian, membrii Sfîntului Sinod al Bisericii O rto 
doxe Române şi mulţimea credincioşilor au adus ultimul salut acelui ce
şi-a zidit locaş pentru veşnicie.
La agapa de pomenire de la Palatul patriarhal au participat pe lîngă
membrii Sfîntului Sinod şi membrii familiei patriarhului Justinian, Dl.'
Ştefan Voitec, vicepreşedinte al Consiliului de S t a t ; Dl. Eugen Jebeleanu,
Dl. Radu Abagiu, vicepreşedinte al Comitetului executiv al Consiliului
popular al capitalei.
Din partea Departamentului Cultelor au p a r tic ip a t: Dl. preşedinte
Ion Roşianu, Dl. vicepreşedinte Gheorghe Nenciu ; D-nii directori Ion
Lungeanu, Eugen M unteanu, Iulian Sorin, Ion Puiu.
. .
Toţi distinşii oaspeţi au prezentat condoleanţe familiei patriarhului
Justinian şi membrilor Sfîntului Sinod al B isericii'O rtodoxe .Române şi
apoi au semnat în cartea de onoare a cabinetului patriarhal.
De asemenea, au fost prezenţi directorii şi consilierii Administraţiei
Patriarhale şi Arhiepiscopiei Bucureştilor, precum şi membrii Adunării
eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor.
•

*

M

O agapă de pomenire a fost pregătită' la cantina Institutului teologic
din Bucureşti la care au luat parte P. S. Justinian M aramureşanulf episcop
vicar al Arhiepiscopiei Clujului, rectorul şi prorectorul Institutului, cor
pul didactic şi personalul administrativ, angajaţi superiori ai A dm inistra
ţiei Patriarhale şi Arhiepiscopiei Bucureştilor, doctoranzi şi studenţi te o 
logi români şi de peste hotare. Un scurt cuvînt de adio şi pomenire a
fost rostit de către P. C. Pr. Dumitru Popescu, prorectorul Institutului teo 
logic din Bucureşti.
In sfîrşit, o altă agapă de pomenire pentru sufletul părintelui patriarh
Justinian a fost oferită la cantina Seminarului teologic din Bucureşti. Aici,
au luat parte, pe lîngă P. C. Pr. prof. I. Ionescu, directorul Seminarului
teologic şi corpul didactic, elevi seminarişti, angajaţi şi muncitori din
sectoarele Institutului biblic şi de misiune Ortodoxă, precum şi enoriaşi
credincioşi care au condus pe ultimul drum pe vrednicul de pomenire
patriarhul Justinian.
Cîteva cuvinte despre personalitatea celui, dispărut au fost rostite
de P. C. Pr. Ion Ionescu, directorul Seminarului teologic din Bucureşti.
•

«
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VEŞNICĂ SĂ-I FIE POMENIREA !

D u m in ică 4 a p rilie a.c., în bisericile noastre ortodoxe clin ţară şi
de peste hotare, precum şi în locaşurile nenum ăratelor biserici ortodoxe
surori, Biserici neortodoxe, organizaţii şi denominaţiuni creştine şi culte
necreştine, s-a săvîrşit slujba parastasului, o panihidă, un trisaghion sau
o pofnenire după cuviinţă.
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Pomenirea patriarhului Justinian s-a făcut intr-un cadru solemn. Preo
ţii şi slujitorii Altarului străbun au vorbit credincioşilor despre personali
tatea patriarhului Justinian, despre faptele lui pentru înflorirea patriei
noastre şi a Bisericii strămoşeşti.
*
*

*

i

«ÎNTRISTAT ESTE DUHUL MEU...»

Telegrame şi scrisori de condoleanţe primite de I. P. S. I u s t i n ,
Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, locţiitor de patriarh cu prilejul
trecerii către Domnul a Patriarhului Justinian
în afara cuvîntărilor de ultim omagiu adus patriarhului Justinian,
nenumărţi întîistătători de Biserici Ortodoxe surori, înalţi ierarhi, clerici
şi credincioşi ortodocşi, precum şi personalităţi ecleziastice şi civile din
ţară şi de peste hotare au trimis I. P. S. Mitropolit Iustin, locţiitor de p atri
arh, telegram e şi scrisori de condoleanţe.
Printre acestea se num ără :
,

•

•

TELEGRAMA
CONSILIULUI DE STAT AL R. S. ROMÂNIA
ADRESATĂ SINODULUI BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
CU PRILEJUL ÎNCETĂRII DIN VIAŢĂ A PATRIARHULUI JUSTINIAN
Către,
Sinodul Bisericii O rtodoxe Române,
A dînc impresionaţi de încetarea din viaţă a patriarhului Justinian
Marina, exprimăm Sinodului Bisericii Ortodoxe Române proiunde con
doleanţe.
Prin încetarea din viaţă a patriarhului Justinian Marina, Biserica
Ortodoxă Română pierde un slujitor de seamă care şi-a desfăşurat în 
treaga activitate în spiritul principiilor Constituţiei şi legilor ţării noas
tre ce consfinţesc libertatea cultelor, acţionînd pentru ca întregul cler al
Bisericii O rtodoxe Române să sprijine consecvent strădaniile poporului
nostru pentru zidirea României noi, pentru progres şi bunăstare, pentru
pace şi colaborare internaţională.
Consiliul de Stat al Republicii
Socialiste România
♦

TELEGRAMA Comitetului Naţional pentru apărarea păcii
din R. S. România
Către
Sfîntul Sinod al Bisericii O rtodoxe Române
N e exprim ăm întreaga noastră compasiune în legătură cu încetarea
din viaţă a patriarhului Justinian Marina, eminent conducător al Bisericii

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

272

Ortodoxe Române şi vă rugăm să primiţi sincere condoleanţe pentru
greaua pierdere suferită.
Mişcarea pentru pace va păstra o permanentă amintire patriarhului
Justinian Marina, m em bru al Comitetului naţional pentru apărarea păcii,
militant neobosit pentru cauza păcii şi înţelegerii între popoare.
Comitetul Naţional pentru Apărarea
Păcii din Republica Socialistă România
*

TELEGRAMA Asociaţiei «România»
I.P .S . Sale
I. P. S. Iustin,
Mitropolitul M oldovei şi Sucevei, locţiitor de patriarh,
Biroul Consiliului de Conducere al Asociaţiei <România» şi Redac
ţia revistei «Tribuna Rom âniei» sînt alături de Înalt Prea Sfinţiile Voastre
în profunda durere pricinuită de încetarea din viaţă a Prea Fericitului
Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române.
V o m păstra vie amintire Înaltului ierarh, patriot şi cărturar, m em bru
al Consiliului de conducere al aşezămîntului nostru, sprijinitorul lum i
nat şi activ al programului «Asociaţiei România».
Prof. Dr. VIRGIL CÂNDEA
Secretarul Asociaţiei România
PETRE GHELMEZ
Redactor şef al revistei «Tribuna României»
*

Telegrame şi scrisori de condoleanţe primite de I.P.S. I u s t i n ,
locţiitor de patriarh şi Sinodul Bisericii Ortodoxe Române de
la Întîistătători de Bisericii Ortodoxe
Telegrama Sanctităţii Sale DIMITRIOS I, Patriarhul Constantinopolului
I. P. S. Sale,
Mitropolitul Iustin al M oldovei şi Sucevei, locţiitor de pa
triarh al Bisericii O rtodoxe Române,
Cu mare durere am primit trista veste despre adormirea în Domnul a
prea iubitului nostru frate, ilustrul patriarh al Bisericii O rtodoxe Române,
Justinian. Patriarhia Ecumenică ia parte la doliul Bisericii O rtodoxe
Române.
Transmitem I. P. S. Voastre, ierarhiei, clerului şi credincioşilor orto
docşi din România, simpatia şi condoleanţele Sfîntului Sinod şi ale noas
tre personal.
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în nădejdea învierii, ne rugăm pentru odihna sufletului Prea Ferici
tului Patriarh Justinian, şi dorim ca Domnul să dea Bisericii O rtodoxe
Române un vrednic urmaş.
t Dimitrios I
Patriarhul Constantinopolului
*

Telegrama Sanctităţii Sale NICOLAE VI, Papă şi Patriarh
al Alexandriei
Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române
Prezentăm viile şi sincerele noastre condoleanţe pentru decesul patri
arhului Justinian.
D um nezeu să odihnească în pace sufletul său şi să arate un vrednic
urmaş.
f Nicolae VI
Papă şi Patriarh al Alexandriei
♦

Telegrama Sanctităţii Sale ELIAS IV, Patriarhul Antiohiei
L P. S. Sale
L P. S. Mitropolit Iustin, Patriarhia Română,
Profund impresionaţi de moartea fratelui în Hristos, Prea Fericitul
Justinian, personalitate distinsă în Ortodoxie şi în lumea creştină, regre
tăm pierderea suferită de Biserica Ortodoxă Română şi exprimăm condo
leanţe frăţeşti.
t Ellas IV
Patriarhul Antiohiei
*

Telegrama Sanctităţii Sale BENEDICT, Patriarhul Ierusalimului
I. P. S. Sale,
I. P. S. IUSTIN,
Mitropolit al M oldovei şi Sucevei, locţiitor de patriarh
Biserica-mamă îşi exprimă adîncul regret pentru Sfîntă Biserică
Ortodoxă Română, din pricina morţii cinstitului întîistătător al ei şi v re d 
nicului de pomenire Justinian, fratele şi împreună-liturghisitorul nostru
şi ne rugăm din inimă pentru odihna fericitului suflet în pămîntul celor
vii, iar Sfîntă Biserică Ortodoxă Română să aleagă degrabă un urmaş
vrednic.
V o m oficia un parastas pe Golgota, pentru veşnica lui pomenire şî
odihnă.
t Benedict
Patriarhul Ierusalimului
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Telegrama S an ctităţii' Sale PIMEN, Patriarhul Moscovei
şi a toată Rusia
I. P. S. Sale,
I. P. S. Mitropolit Iustin al M oldovei şi Sucevei, locţiitor de
patriarh,
Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
Cu profundă durere am primit vestea despre decesul Prea Fericirii
Sale Patriarhul a toată România, Justinian.
Exprimăm condoleanţele noastre I. P. S. Voastre şi Sfintei Biserici
O rtodoxe Rom âne.
Înălţăm calde rugăciuni către Domnul nostru Iisus Hristos ca să
odihnească în pace sufletul său curat, in locaşurile celor drepţi, împreună
cu sfinţii săi.
Cu dragoste în Domnul,
t Pimen
Patriarhul M oscovei şi a toată Rusia
*

Telegrama Sanctităţii Sale DAVID V r Patriarh şi Catolicos a toată Gruzia
Patriarhia Română,
Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române,
Sîntem profund îndureraţi, eu şi Biserica Ortodoxă din Gruzia, pentru
sfîrşitul Prea Fericirii Sale Părintelui Patriarh Justinian al Bisericii O rto
doxe Rom âne.
V ă rugăm să transmiteţi compasiunea mea păstoriţilor şi rudelor
decedatului.
V eşnică pomenire adormitului patriarh Justinian.
t David
Patriarhul Catolicos a toată Gruzia
*

Telegrama Prea Fericitului Părinte GHERMAN, Patriarhul Serbiei
I. P. S. Sale,
I. P. S. Iustin,
Mitropolit al M oldovei şi Sucevei, locţiitor de patriarh
Sîntem profund întristaţi de vestea despre decesul Prea Fericitului
Patriarh al României, Justinian. Exprimăm sincerele noastre condoleanţe
rugînd pe bunul Dumnezeu pentru odihna sufletului său nobil.
Astăzi, cînd se aşează în m ormînt rămăşiţele pămînteşti ale adormi
tului patriarh Justinian ai Bisericii O rtodoxe Române, înălţăm calde ru
găciuni către Domnul Dumnezeu, pentru odihna sufletului său mărinimos
şi împreună cu Sfîntul Sinod, ierarhii clerul şi credincioşii Bisericii O rto
doxe Sîrbe, exprimăm încă o dată viile noastre condoleanţe I. P. S. V o a s 
tre, înalţilor ierarhi, şi evlaviosului popor al Bisericii Ortodoxe Române-
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soră, solicitînd în rugăciune ca pe scaunul vacant de întîistătător al Bise
ricii Ortodoxe Rom âne, să fie ales un vrednic urmaş al adormitului pa
trlarh Justinian.
%

t

t Gherman
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sîrbe

Telegrama Sanctităţii Sale MAXIM, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Bulgare
L P. S. Iustin,
Mitropolitul M oldovei şi S ucevei, locţiitor de patriarh,
Înalt Prea Sfinţia V oastră,
A m primit cu profundă durere vestea decesului Prea Fericirii Sale
Justinian, patriarhul Bisericii O rtodoxe Române, scump confrate în
Domnul nostru.
In num ele meu, al Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare şi al
ierarhiei noastre ortodoxe, prezentăm vii condoleanţe Sfîntului Sinodr
clerului şi credincioşilor Sfintei Biserici O rtodoxe Române.
Dumnezeu să dăruiască sufletului său deschis pace veşnică în Îm pă
răţia celor drepţi şi mîngîiere fiilor săi duhovniceşti.
t Maxim
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare

Telegrama Prea Fericitului SERAFIM, Arhiepiscopul A tenei şi a toată
Grecia
Înalt Prea Sfinţitului Iustin,
Mitropolitul M oldovei şi Sucevei, locţiitor de patriarh,
Cu profundă durere şi tristeţe am primit ştirea despre adormirea în
Domnul a prea iubitului nostru frate, patriarhul Justinian,
Binecuvîntată sd-i fie pomenirea.
Rugăm pe Domnul nostru să dăruiască odihnă veşnică sufletului său
binecuvîntat, mîngîiere credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române şi să
arate un vrednic urmaş.
Cu aleasă simpatie.
t Serafim
Ahiepiscop al Atenei şi a toată Grecia

Telegrama Prea Fericitului Părinte MAKARIOS, Arhiepiscopul Ciprului
I. P. S. Sale,
I. P. S. Iustin,
Mitropolitul M oldovei şi Sucevei, locţiitor de patriarh.
A flînd cu adîncă durere de încetarea din viaţă a Prea Fericiirii Sale
Justinian, patriarhul Bisericii O rtodoxe Române, exprimăm din tot sufle
tul condoleanţe sincere Bisericii surori a României, rugînd pe Domnul să

BISERICA O R T O D O X A R O M Â N A

276

aşeze sufletul întîistătătorului ei mutat către Domnul în corturile drepţilor şi să ridice un vrednic urmaş al săuf spre mîngîierea turmei credin
cioase de acolo.
t Makarios
Arhiepiscop al Ciprului
♦

Telegrama înalt Prea Sfinţitului PAAVALI, Arhiepiscop al Careliei
şi a toată Finlanda
I. P. S. Sale,
I. P. S. Iustin,
Mitropolitul M oldovei şi Sucevei, locţiitor de patriarh,
împărtăşind durerea Bisericii O rtodoxe Române ne rugăm pentru
sufletul adormitului întru fericire, patriarhul Justinian.
t Paavali
Arhiepiscop al Careliei şi a toată Finlanda
♦

Telegrama I. P. S. Sale VASILE, Mitropolitul Varşoviei şi a toată Polonia
I. P. S. Sale,
I. P. S. Iustin, Mitropolit şi locţiitor de patriarh,
A dînc impresionaţi de moartea Prea Fericirii Sale Patriarhului J u s
tinian, exprim din partea Bisericii O rtodoxe a Poloniei şi a mea perso
nal cele mai vii cuvinte de mîngîiere şi profundă compasiune pentru
Biserica O rtodoxă Romănă-soră, Sfîntului ei Sinod şi pentru I.P.S. Voastră.
In rugăciuni calde cerem Domnului nostru Iisus Hristos odihnă p en 
tru sufletul m ult iubitului nostru Prea Fericitul Patriarh Justinian.
V eşnică să-i fie p o m e n ire a !
M întuitorul nostru Iisus Hristos să aibă milă de Biserica Ortodoxă
Română şi să-i dea mare bucurie.
A l Înalt-Prea Sfinţiei V oastre frate în Domnul
t Vasile
Mitropolitul Varşoviei şi a toată Polonia
♦

Telegrama I. P. S. DOROTEI, Mitropolit de Praga şi a toată Cehoslovacia
I. P. S. Sale,
I. P. S. Mitropolit Iustin, locţiitor de patriarh,
A d în c mişcaţi de adormirea întru Domnul a patriarhului Justinian,
V ă transmitem sincere condoleanţe.
V eşnică să-i fie pomenirea.
t Dorotei
Mitropolit de Praga şi a toată Cehoslovacia
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înalt Prea Sfintitul N i c o I a e al Ardealului rostind cuvînt în numele Sfîntului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române
#

*

Aspect din timpul şedinţei sinodale

I.P.S. Mitropolit A l e x a n d r o s de
Peristeri (Biserica Ortodoxă a Greciei)

Mgr Ra mon T o r e l l a
(Biserica Romano-Catolică)

Episcop J oh n S a t t e r t h w a i t e
(Biserica Angliei)

Dr. A 11 a n Br ash
(Consiliul Ecumenic al Bisericilor)

Pastor Gl e n G . W i l l i a m s
(Conferinţa Bisericilor Europene)

Episcop l a k o b A n t a l
(Episcopia romano-catolică din
Alba lulia)

Dr. A l b e r t K l e i n
(Biserica Evanghelică C.A. —Sibiu)

Dr. Moses Rosen
(Şef-rabin al Cultului mozaic din
R. S. România)

Domnul Ş t e f a n V o i t e c , Vicepreşedinte al Consiliului de Stat, delegat al
Domnului N i c o l a e C e a u ş eseu, Preşedintele R. S. România, la funerariile
Patriarhului Justinian

Domnul Ş t e f a n V o i t e c semnînd în Cartea de doliu din Palatul patriarhal

4

ii

înalt Prea Sfinţitul Iustin Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, Locţiitor de patriarh,
vorbind în numele Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

IH

Reprezentanţi ai înaltei Autorităţi de Stat şi Conducătorii Departamentului Cultelor asistînd la slujba
înmormîntării Patriarhului Justinian

Domnul Ion R o ş i a n u Preşedintele Departamentului Cultelor
vorbind la catafalcul Patriarhului Justinian

Prea Fericitul Părinte Ma x i m Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare
rostind cuvîntarea

Sanctitatea Sa V a s k e n I Patriarhul Suprem şi Catolicosul tuturor armenilor
aducînd omagiul celui ce a fost Patriarhul Justinian

Familia îndoliată a patriarhului Justinian

*

Ocolirea Catedralei patriarhale cu corpul neînsufleţit al Patriarhului Justinian

Nenumărate coroane şi jerbe de flori au fost depuse la catafalc

Membrii sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, delegaţii străini,
şefii de culte din România, clerici, monahi şi monahii, credincioşi însoţind pe
ultimul drum pe Patriarhul Justinian
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Biserica „Radu Vodă", rectitorită de Patriarhul Justinian,şi unde
se află mormîntul său

Locul de veci al Patriarhului Justinian din biserica „Radu Vodă
din Bucureşti

»t
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T e l e g r a m e d e c o n d o l e a n ţ e . trimise de către înalţi prelaţi
ai Bisericii Romano-Catolice
%

Telegrama Sanctităţii Sale Papa PAUL VI
Înalt Prea Sfinţia Voastră,
înalt Prea Sfinţite Părinte Mitropolit, locţiitor de patriarh,
A flind de decesul Patriarhului Justinian, exprimăm condoleanţele
noastre Bisericii O rtodoxe Rom âne, şi vă asigurăm de rugăciunea noas
tră pioasă către Domnul învierii.
m

t Paul VI
Papă

Telegrama Excelenţei Sale JEAN WILLEBRANDS, Arhiepiscop de
Utrecht, Preşedintele Secretariatului pentru unitatea creştinilor
I. P. S. Sale,
I. P. S. Iustin, Mitropolitul M oldovei şi Sucevei,
locţiitorul de patriarh al Bisericii O rtodoxe Române,
Cu profundă emoţie participăm la doliul Bisericii Ortodoxe Române
şi în comuniune de credinţă şi de speranţă vă asigurăm rugăciunea
noastră.
■•

Cardinal
t Jean Willebrands
Preşedinte

Telegrama Eminenţei Sale Cardinal SUENENS, Arhiepiscop de
Malines-Bruxelles
I. P. S. Sale,
I. P. S. Mitropolit Iustin, locţiitor de patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române,
Luăm parte la doliul pe care 11 încearcă Biserica Ortodoxă Română,
prin decesul veneratului patriarh Justinian.
Păstrăm o vie amintire a vizitei sale in Belgia.
Domnul să primească pe credinciosul său slujitor în plenitudinea
bucuriei învierii.
Veşnică să-i fie pomenirea.
t Cardinal Suenens
Arhiepiscop de Malines-Bruxelles

4
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Telegrame de condoleanţe din partea Bisericii V echi-C atolice
Telegrama Excelenţei Sale Arhiepiscopul MARINUS KOK,
Preşedintele Uniunii vechilor-catolici de la Utrecht
I. P. S. Sale,
I. P. S. Iustin, Mitropolitul M oldovei şi Sucevei
Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
Profund impresionaţi de moartea neaşteptată a Prea Fericirii Sale,
Patriarhului Justinian, vă exprimăm condoleanţe pentru această grea
pierdere suferită de întreaga Biserică.
t Arhiepiscopul Marinus Kok
Preşedintele Uniunii de Utrecht
*

Telegrama Excelenţei Sale L.EON GAUTHIER,
Episcopul Bisericii Vechi-catolice din -Elveţia,
I. P. S. Sale,
I. P. S. Iustin, Mitropolitul M oldovei şi'Sucevei
Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române,
Profund întristaţi de vestea decesului patriarhului Justinian expri
măm în comuniune de rugăciune cu Dvs. frăţească simpatie pentru Bise
rica Dvs. şi pentru odihna credinciosului slujitor al lui Dumnezeu.
t Leon Gauthier
Episcop
*

Din partea Bisericilor Orientale
Telegrama Sanctităţii Sale VASKEN I, Patriarh-suprem şi Catolicos al
tuturor armenilor
I. P. S. Sale,
I. P. S. Mitropolit Iustin, locţiitor de patriarh,
A dînc îndurerat prezentăm condoleanţele noastre în num ele Bisericii A rm en e Apostolice.
Fierbinte ne rugăm pentru odihna su fletu lu i‘Prea Fericitului-Patriarh
Justinian, mult iubitul nostru frate, mare întîistătător al Sfintei Biserici
Orlodoxe'Române, stîlp al Ortodoxiei răsăritene.
Bunul Dumnezeu să-i lumineze sufletul în împărăţia cerurilor.
V ă îmbrăţişăm cu dragoste.
t Vasken I
Patriarhul-suprem şi Catolicos
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Telegrama Eminenţei Sale YEGUISCHE, patriarhul Bisericii Armene de
Ierusalim
Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
A m luat cunoştinţă cu profundă durere de vestea decesului Prea
Fericirii Sale, venerabilul patriarh Justinian, şi vă exprim viile noastre
condoleanţe pentru ierarhii, clerul şi credincioşii Bisericii O rtodoxe
Rom âne.
M ilostivul Dumnezeu să dăruiască veşnică odihnă sufletului său
nobil.
t Yegulsche
Patriarh armean de Ierusalim
*

Telegrama Sanctităţii Sale SHENOUDA III, Papă şi Patriarh al Bisericii
Copte din Egipt
I. P. S. Sale,
I. P. S. Iustin, Mitropolit şi locţiitor de patriarh al Bisericii
O rtodoxe Române,
Exprimăm adînca noastră durere pentru trecerea la cele veşnice a
Prea Fericirii Sale, prea iubitul patriarh Justinian din partea Bisericii
Copte şi transmitem condoleanţele noastre Bisericii Ortodoxe Române.
t Shenouda HI
Papă şi Patriarh
*

Telegrama Sanctităţii Sale BASELIUS MAR THOMAS MATHEWS I,
Catolicosul Bisericii O rientale Siriene,
I. P. S. Sale,
I. P. S. Mitropolit Iustin al M oldovei şi S u cevei, locţiitor de
patriarh,
Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
Profund întristaţi de vestea aducătoare de mîhnire a trecerii la cele
veşnice apatriarhului Justinian, care a fost un exem plu de ierarh şi
patriarh, om de mare viziune şi acţiune, bun prieten al Bisericii noastre,
rugăm pe Dumnezeu să dăruiască odihnă sufletului său ales.
Veşnică-i va fi pomenirea l
t Baselius Mar Thomas Mathews I
Catolicos şi Preşedinte al Sinodului
*

Telegrama Sanctităţii Sale ABBA TEKLE HAIMANOT, Patriarhul
Etiopiei
I. P. S. Sale,
I. P. S. Mitropolit Iustin, locţiitor de patriarhf
Cu adîncă durere am aflat despre trecerea la cele veşnice a Sancti
tăţii Sale, patriarhului Justinian, care a fost una din cele mai mari figuri
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ale Bisericilor ecumenice, de mare ajutor pentru lumea creştină şi în d e
osebi pentru biserica noastră.
In num ele Bisericii O rtodoxe Etiopiene şi al Sinodului, exprim viile
mele condoleanţe, rugind pe Domnul să binecuvînteze Biserica noastră.
t Abba Tekle Haimanot
Patriarhul Etiopiei
*

Biserica Angliei şi Comuniunea anglicană şi-au exprimat
durerea faţă de încetarea din viaţă a Patriarhului Justinian
Telegrama Graţiei Sale dr. DONALD COGGAN,
Arhiepiscop de Canterburv, Primat al Angliei şi Mitropolit
I. P. S. Sale,
I. P. S. Iustin, Mitropolit al M oldovei şi Sucevei, locţiitor de
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
înalt Prea Sfinţite Părinte Mitropolit,
In acest timp de mari greutăţi pentru poporul român după tragicul
cutremur, am fost adînc întristaţi să aflăm despre moartea Prea Ferici
tului Patriarh Justinian.
N e amintim de munca sa pentru reiacerea unităţii tuturor Bisericilor
creştine şi în special interesul său pentru dialogul anglicano-ortodox.
A cest lucru a fost făcut cunoscut prin vizita prea iubitului nostru
predecesor la Bucureşti, în 1965, cînd Prea Fericirea Sa a primit cu cinste
«Crucea Lam beth».
De asemenea, ne amintim de faptul că, Prea Fericirea Sa a vizitat
Lambeth-ul în anul următor, pentru sprijinirea cauzei unităţii creştinilor.
Intr-adevăr, moartea sa este o mare pierdere pentru Biserica luptătoare.
Totuşi, cu speranţa creştină, avem convingerea că El se va uni cu cetele
sfinţilor.
Transmitem Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române simpatii
şi rugăciuni pentru moartea patriarhului Justinian.
«Fă odihnă, Doamne Iisuse Hristoase, slujitorului Tău în rîndurile
sfinţilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără
de sfîrşit».
Cu multă dragoste, al Vostru frate în Hristos.
t Donald Coggan Cantuar
Arhiepiscop de Canterbury — Primat
a toată Anglia şi Mitropolit
*

Telegrama Societăţilor Biblice Unite
I. P. S. Sale,
I. P. S. Mitropolit Iustin şi Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române,
Cu ocazia morţii veneratului patriarh Justinian, ne gîndim cu com 
pasiune cordială la prietenii noştri din Patriarhia Română.
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Sîntem încredinţaţi că binecuvîntarea care izvorăşte din activitatea
sa va însoţi şi în viitor, Biserica Ortodoxă Română. N e gîndim cu recu
noştinţă la meritele deosebite ale Prea Fericirii Sale pentru răspîndirea
Cuvîntului lui Dumnezeu între credincioşii Bisericii Ortodoxe Române.
Domnul este viu I
Cu această convingere rămînem.
Societătile Biblice Unite
Fondul European

•

r

*

>'

B iserica E v an g h elică
şi-a exprimat condoleanţe prin telegram e şi numeroase scrisori adresate
I. P. S. Mitropolit Iustin, locţiitor de patriarh.
Telegrama Excelenţei Sale OLOF SUNDBY, Arhiepiscop de Uppsala
I. P. S. Sale,
I. P. S. Iustin, Mitropolitul M oldovei şi S u cevei,
Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
Sîntem profund întristaţi de moartea Prea Fericirii Sale, patriarhul
Justinian al României, dar sîntem totdeauna recunoscători A to tp u tern i
cului Dumnezeu pentru tot ce a dat prin adormitul, o slujire şi o condu
cere credincioasă Bisericii Ortodoxe Române şi întregii frăţii ecumenice,
precum şi o căldură şi dragoste personală tuturor celor care l-au întîlnit.
N e amintim de el ca de un adevărat părinte în Domnul şi rugăm pe
Dumnezeu să facă să strălucească asupra lui lumina Sc cea neapusă.
t Olof Sundbv
Arhiepiscop şi Primat al Suediei
1

*

Telegrama D-lui GERHARD CLASS, Preşedintele Consiliului Bisericii
Evanghelice din R. F. Germania
I. P. S. Sale,
I. P. S. Iustin, Mitropolitul M oldovei şi Sucevei,
Transmit Bisericii Ortodoxe Române profunda şi sincera compasiune
a Bisericii Evanghelice din Germania, cu ocazia morţii Prea Fericirii Sale,
patriarhul Justinian.
N e amintim permanent de marile şi durabilele merite ale patriarhului
Justinian pentru înţelegerea misiunii Bisericii Ortodoxe Române în trans
formările istorice din ultimele secole. In ataşamentul credinţei comune
în Domnul nostru Iisus Hristos, decedatul a început şi a întreţinut relaţii
ecumenice şi cu Biserica Evanghelică din Germania.
Prin acest lucru ni s-au mijlocit experienţe bisericeşti şi teologice
pentru care noi nutrim recunoştinţă şi a căror continuă adîncire o
nădăjduim .
Încredinţăm pe cel adormit în inimile Celui care este învierea şi viaţa.
Gerhard Class
Preşedintele Consiliului Bisericii
Evanghelice din Germania
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Telegrama Fundaţiei Luterane Mondiale
/. P. S. Sale,
I. P. S. Iustin, Mitropolitul M oldovei şi Sucevei, locţiitor de
patriarh,
Profund mişcaţi de încetarea din viaţă a Prea Fericirii Sale, patriarhul
Justinian, deplîngem această pierdere împreună cu toţi credincioşii Bise
ricii O rtodoxe şi cu poporul credincios român.
V o m păstra o amintire recunoscătoare despre binefacerile acestui
mare ecumenist faţă de bisericile luterane din România.
In num ele Federaţiei Luterane Mondiale,
Karl Mau
Secretar general

Paul Hansen
Secretar pentru Europa

Telegrama Dr. PHILIP POTTER, Secretar general al Consiliului
Ecumenic al Bisericilor
/. P. S. Sale
L P. S. Iustin, Mitropolitul M oldovei şi S u ce vei,
locţiitor de patriarh al Bisericii O rtodoxe Române,
Trecerea la cele veşnice, a Prea Fericirii Sale Patriarhului Justinian,
ne-a pricinuit tristeţe şi durere. Moartea sa este o mare pierdere pentru
Biserica Ortodoxă Română şi pentru Mişcarea ecum enică.
In num ele Consiliului Ecumenic al Bisericilor exprimăm profunda
noastră simpatie şi condoleanţe Sfintei Biserici O rtodoxe Române, şi
rugăm pe Dumnezeu să aşeze sufletul său acolo unde drepţii se odihnesc.
Dr. Philip Potter
Secretar general
*

Telegrama Domnului Dr. KAROLY TOTH, Secretar general al
Conferinţei Creştine pentru Pace
I. P. S. Sale
I. P. S. Iustin,
Mitropolitul M oldovei şi Sucevei,
locţiitor de patriarh al Bisericii O rtodoxe Române,
Exprimînd marea durere pricinuită de pierderea patriarhului Justinian,
ne rugăm ca mîngîierea lui D um nezeu să fie asupra ierarhilor, clerului
şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Rom âne.
Cu respectuoase salutări,
Dr. Karoly Toth
Secretar general
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Telegrama Conducerii Conferinţei Bisericilor Europene
I. P. S. Sale
I. P. S. Iustin, Mitropolitul M oldovei şi-Sucevei,
locţiitor de patriarh,
Proiund impresionaţi de vestea încetării din viaţă a Prea Fericirii
Sale,t Patriarhul Justinian, în num ele Conferinţei Bisericilor Europene,
exprim ăm adâncă simpatie pentru■Biserica Ortodoxă Română şi membrii
Sfîntului Sinod.
Ner amintim
că Prea Fericirea Sa> a fost
•
^ unul din cei mai aleşi conducători: religioşi ai Europei de după al doilea război şi m ulţum im lui
Dumnezeu pentru sinceritatea şi onestitatea sa.
Andre Appel
preşedinte
Mitropolitul A lexei
vicepreşedinte
Glen Garffeld Williams
secretar general
*
•

*

în afara nenumăratelor* telegrame din partea conducătorilor de state
prin care şi-au exprimat condoleanţe faţă de încetarea din viaţă a p a 
triarhului Justinian, mulţi ambasadori, consuli, ataşaţi culturali etc., au
participat la slujba înmormîntării în ziua de 31 martie a.c.
Dăm în continuare şi o parte din telegram ele sosite la Cabinetul p a 
triarhal ale unor personalităţi politice şi diplomatice care n-au putut fi
de faţă.
Telegrama Excelenţei Sale R. L. SECONDE, Ambasadorul Marii
Britanii la Bucureşti
I. P. S. Sale
I. P. S. Iustin, Mitropolitul M oldovei şi Sucevei,
locţiitor de patriarh,
Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
A m aflat cu cea mai mare tristeţe despre moartea patriarhului
Justinian Marina.
Perioada activităţii sale a fost lungă şi deosebit de rodnică şi con
sider că pierderea sa va fi simţită de întreaga Biserică creştină.
Noi, în Marea Britanie, avem un m o tiv special de a fi recunoscători
pentru interesul deosebit depus continuu de defunctul patriarh în scopul
creării de bune relaţii între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Angliei.
V ă rog să primiţi viile mele condoleanţe şi pe ale colaboratorilor în
această tristă împrejurare.
R. L. Seconde
Ambasadorul Majestăţii Sale Elisabeta II,
Regina Marii Britanii
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Telegrama Excelentei Sale J. E. THIBAULT, Ambasadorul Canadei la
Bucureşti
Sfinţitului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne,
II. PP. SS. Voastre,
PP. SS. Voastre,
La înapoierea mea, vineri, după o scurtă şedere peste hotare am aflat
cu dureroasă surpriză lovitura pe care o primiseră de curînd.
Prea Fericirea Sa, după cum ştiţi, îmi făcuse onoarea deosebită de a
mă primi în audienţă particulară la cîteva săptămîni după prezentarea
scrisorilor mele de acreditare, ca prim ambasador al Canadei cu reşedinţa
Ia Bucureşti.
A m avut atunci prilejul să apreciez inteligenţa Sa vie şi marea Sa
bunătate faţă de păstoriţii săi.
Foarte mişcat de dureroasa vesîe a încetării sale din viaţă şi n e putînd pe de altă parte să particip la funeralii, V ă rog înalt Prea Sfinţiţi
Părinţi să binevoiţi a primi prin prezenta, întreaga mea simpatie în greaua
încercare suferită şi să agreaţi odată cu înalta mea consideraţie şî
profundul meu respect, cele mai vii şi mai sincere condoleanţe.
J. E. Thibault
Ambasadorul Canadei la Bucureşti

Telegrama Excelentei Sale J. GRAEFFE, Ambasadorul Belgiei la
Bucureşti
I. P. S. Sale
I. P. S. Iustin, Mitropolitul M oldovei şi Sucevei,
Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
A m ailat cu părere de rău despre încetarea din viaţă a Prea Fericirii
Sale, Justinian Marina, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
A m păstrat amintirea călătoriei pe care Prea Fericirea Sa a făcut-o
în Belgia în 1972 şi a bunelor relaţii care au fost stabilite atunci.
In num ele tuturor membrilor Am basadei şi al m eu personal, îmi per
mit să vă adresez tuturor ierarhilor, clerului şi credincioşilor Bisericii
Ortodoxe Române, viile şi sincerele noastre condoleanţe.
Primiţi, vă rog, asigurarea înaltei mele consideraţii.
Jacques Graeffe
Ambasadorul Belgiei
♦

Telegrama Excelentei Sale WALID AL MOUALEM, Ambasadorul
Republicii A rabe Siria la Bucureşti
Către Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
Îmi permit ca în num ele m eu personal şi al membrilor Am basadei
Republicii Arabe Siria să adresez Sinodului Bisericii Ortodoxe Rom âne
condoleanţe însoţite de cele mai sincere regrete în urma încetării din
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viaţă a patriarhului Justinian Marina, om animat de'cele mai înalte sen 
timente de patriotism şi militant al cauzei păcii şi înţelegerii între
popoare.
Walid al Moualem
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
al Repubicii Arabe Siria
*

Telegrama Excelenţei Sale YAHIA ZAKARIA, Ambasador al Republicii
Libiene A rabe la Bucureşti
Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
A m primit cu profundă mîhnire vestea trecerii la cele veşnice a pa
triarhului Justinian Marina.
V ă rugăm, să ne permiteţi a transmite în numele meu şi al colabo
ratorilor mei, adînca simpatie şi vii condoleanţe Sfîntului Sinod al Bise
ricii Ortodoxe Române.
Yahia Zakaria
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
al Republicii Libiene Arabe

Telegrama Excelenţei Sale LETICIA RAMOS SITAHANI, Ambasadorul
Filipinelor la Bucureşti
I. P. S. Sale
I. P. S. Iustin, Mitropolitul M oldovei şi Sucevei,
• locţiitor de patriarh,
V ă transmit condoleanţele noastre profunde şi sincere la încetarea
din viaţă a patriarhului Justinian.
A fost un privilegiu să-l cunosc şi să vorbesc cu patriarhul Justiniant
după sosirea mea în capitala României, cînd am deschis Ambasada Fili
pinelor la Bucureşti.
Considerăm încetarea din viaţă a Prea Fericirii Sale ca o mare pier
dere a unui conducător spiritual respectat şi devotat.
Sîntem alături de Dvs. în rugăciuni pentru patriarhul Justinian.
Leticia Ramos Shahani
Ambasador
*

Telegrama Excelenţei Sale CARLOS VALENZELA MONTENEGRO,
Ambasadorul Republicii Chile la Bucureşti
I. P. S. Sale
I. P. S. Iustin, Mitropolit al M oldovei şi Sucevei,
locţiitor de patriarh,
Din însărcinarea specială a guvernului ţării mele, transmit I. P. S.
Voastre şi întregului Sinod, preoţilor şi credincioşilor Bisericii O rtodoxe
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Române, sentim entele de protunde condoleanţe ale guvernului şi p o 
porului chilian pentru încetarea din viaţă a patriarhului Justinian Marina
pe care îl regretăm.
Carlos Valenzela Montenegro
Ambasador
*

Telegrama Excelenţei Sale HAIM ZADOK, Ministrul Afacerilor
religioase din Israel
L P. S. Sale
L P. S. Iustin, Mitropolitul M oldovei şi Sucevei,
locţiitor de patriarh al Bisericii O rtodoxe Rom âne,
V ă rog să primiţi sincerele mele condoleanţe pentru moartea Prea
Fericirii Sale Patriarhului Justinian, ilustrul conducător spiritual şi prieten
adevărat al Israelului şi al Comunităţii evreieşti din România.
Haim Zadok
Ministrul Afacerilor religioase

Telegrama Excelenţei Sale GERALD GOTTING, Preşedintele Uniunii
Creştine Democratice din, R. F. Germania
Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne,
Cu ocazia morţii Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Prea
Fericitului Patriarh Justinian, vă exprimăm compasiunea noastră cor
dială.
V o m păstra mereu cu cinste amintirea celui decedat.
Gerald Gotting
Preşedintele Uniunii Creştine Democrate
*
*

*

In afara acestora, I. P. S. Iustin, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei,
locţiitor de patriarh şi Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au
primit telegrame, mesaje, scrisori de condoleanţe de la şefii cultelor creş
tine şi necreştine din R. S. România, de la comunităţile ortodoxe române
de peste hotare, de la ierarhi ai unor Biserici creştine şi de la numeroşi
credincioşi ortodocşi şi neortodocşi din ţară şi din întreaga lume.
Tuturor s-a răspuns cu mulţumiri şi frăţeşti îmbrăţişări şi binecuvîntări.
*

Totodată, I. P. S. Iustin, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, locţiitor de
patrhiarh a ţinut să mulţumească în mod deosebit conducerii supreme de
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stat şi conducerii Departamentului Cultelor pentru tot sprijinul şi înţele
gerea în această îm prejurare şi prin urm ătoarele telegrame :
T e l e g r a m a de mulţumire şi recunoştinţă adresată
Domnului NICOLAE CEAUŞESCU, Preşedintele R. S. România
Domniei Sale,
Domnului NICOLAE CEAUŞESCU,
Preşedintele R. S. România
Stimate Domnule Preşedinte,
In marea durere suferită de clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe
Rom âne, pentru trecerea la cele veşnice a adormitului intru fericire pa
triarhul Justinian Marina, participarea Conducerii Statului nostru, prin
prezenţa la funeralii a delegatului Domniei Voastre — Domnul V ic e p re 
şedinte al Consiliului de Stat Ştefan V oitec — prin condoleanţele expri
mate, prin binevoitoarea înţelegere şi multele înlesniri, în scopul pri
mirii cum se cuvine a Intîistătătorilor şi reprezentanţilor Bisericilor
străine veniţi să ia parte la ceremoniile funebre desfăşurate cu
deosebită pietate, a adus membrilor Sfîntului Sinod şi întregii obşti
ortodoxe din ţara noastră o vie mîngîiere şi în acelaşi timp o dovadă
adînc grăitoare a atenţiei şi preţuirii acordate Bisericii Ortodoxe Române
şi arhipăstorilor săi.
A dînc recunoscători pentru această înaltă solicitudine, arătată de
Domnia Voastră şi în această tristă împrejurare clerului şi credincioşilor
Bisericii O rtodoxe Române, membrii Sfîntului Sinod şi noi personal, în
calitatea ce ne-a revenit de locţiitor de patriarh, vă rugăm să primiţi,
stimate Domnule Preşedinte, odată cu expresia sentimentelor de profundă
gratitudine şi statornic devotam ent, asigurarea că ne vo m strădui din
toate puterile spre a păstra şi dezvolta bunele raporturi între Statul nos
tru şi Biserica Ortodoxă Română.
t Iustin
Mitropolitul Moldovei şi Sucevei,
Locţiitor de patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române
*
Telegrama adrsată Domnului ION ROŞIANU,
Preşedintele Departamentului Cultelor

Domniei Sale,
Domnului ION ROŞIANU,
Preşedintele Departamentului Culteloi
Domnule Preşedinte,
In num ele membrilor Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române,
V ă rugăm să primiţi expresia profundei noastre recunoştinţe pentru par
ticiparea personal şi împreună cu colaboratorii Domniei Voastre la marea
durere suferită de clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române, prin
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trecerea ia cele veşnice a adormitului întru fericire Patriarhul Justinian
Marina.
Ţinem să subliniem înalta cinstire şi deosebita mîngîiere aduse de
prezenţa la ceremoniile funebre a delegaţilor Domnului Preşedinte
Nicolae Ceauşescu — Domnul Vicepreşedinte al Consiliului de Stat
Şteian V oitec şl Domnul Eugen Jebeleanu, din partea Frontului Uni
tăţii Socialiste— a reprezentantului Municipiului Bucureşti şi de prezenţa
Domniei Voastre personal, care aţi rostit cuvînt ales de elogiere a per
sonalităţii mult regretatului patriarh.
Ţinem , de asemenea, să exprimăm recunoştinţă pentru preţiosul con
curs dat de toţi colaboratorii Domniei Voastre din Departamentul Cultelor,
în scopul bunei organizări şi desfăşurări a impresionantelor funeralii, pri
mirii şi cazării, în condiţiuni demne a Înalţilor Ierarhi şi reprezentanţi ai
Bisericilor de peste hotare şi al îndeplinirii tuturor îndatoririlor impuse
de această tristă împrejurare.
Reînnoindu-Vă întreaga noastră gratitudine, pentru binevoitoarea în 
ţelegere arătată Bisericii Ortodoxe Române, V ă rugăm să primiţi, Domnule
Preşedinte, asigurarea deosebitei noastre consideraţii.
t Iustin
Mitropolitul Moldovei şi Sucevei,
Locţiitor de patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române

I

ÎNTÎLNIRI INTERCONFESIONALE PESTE HOTARE
SESIUNEA SECRETARIATULUI INTERNAŢIONAL AL CONFERINŢEI CREŞTINE
PENTRU PACE
între 11 şi 13 ianuarie 1977 a avut loc la Praga sesiunea Secretariatului Interna
ţional al Conferinţei Creştine pentru Pace, prezidata de Pastorul Dr. Karoly Toth, s e 
cretar general al Conferinţei Creştine pentru Pace.
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de P. C. Pr. Ilie Georgescu, membru
permanent al Bisericii noastre în Secretariatul Internaţional al Conferinţei Creştine
pentru Pace.
Cuvîntul de salut a fost rostit de I. P. S. Mitropolit Dorotei de Praga, întiistătătorul Bisericii Ortodoxe din Cehoslovacia şi Preşedintele Consiliului Ecumenic al Bise
ricilor din această ţară.
Pastorul Karoly Toth a prezentat un raport detaliat, în care a făcut o analiză a
situaţiei internaţionale şi o aprofundare a temeiurilor muncii teologice a Conferinţei
Creştine pentru Pace.
Un loc deosebit în analiza făcută de secretarul general al Conferinţei Creştine
pentru Pace a fost acordat Conferinţei de la Bucureşti a conducătorilor de Stat ai ţărilor
membre ale Tratatului de la Varşovia, al cărei Comunicat se înscrie pe linia destinderii
internaţionale preconizate de «Actul Final» al Conferinţei pentru securitate şi cooperare
în Europa de la Helsinki.
în zilele următoare, membrii Secretariatului Internaţional al Conferinţei Creştine
pentru Pace au ascultat ra.poarte privind activitatea diferitelor Comisii sau grupe de
studiu ale Conferinţei Creştine pentru Pace în ultimul trimestru al anului 1976. De
asemenea, s-a discutat planul de acţiuni al Conferinţei Creştine pentru Pace pe anul
1977 ca şi proiectul noului «statut» al Conferinţei, care va fi prezentat spre discutare
şi aprobare la Adunarea generală a Conferinţei Creştine pentru Pace care se va ţine
la Praga în anul 1978.
Lucrările Secretariatului Internaţional al Conferinţei Creştine pentru Pace de la
Praga s-au încheiat în seara zilei de 13 ianuarie 1977 cu o recepţie oferită de Dl. Jiri
Hruza, director al Oficiului Federal pentru problemele cultelor din Cehoslovacia.
$
VIZITA I. P. S. MITROPOLIT NICOLAE AL BANATULUI LA COMUNITĂŢILE
ORTODOXE ROMANE DIN AMERICA ŞI CANADA
Din încredinţarea Prea Fericitului Patriarh Justinian, I. P. S. Mitropolit Nicolae al
Banatului, însoţit de dl. N. Mihăiţă, secretarul Serviciului relaţiilor externe bisericeşti
al Patriarhiei Române, a întreprins o călătorie peste ocean între 12—28 ianuarie 1977.
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Itinerarul a cuprins oraşele Washington, Dettoit, Windsor, Hamiîton, Montreal şi
N ew York.
La Detroit, înaltul ierarh a fost oaspetele I. P. S. Victorin, conducătorul Arhiepis
copiei Misionare Ortodoxe din America, care l-a informat despre activitatea Centrului
eparhial, a tipografiei şi editurii proprii, despre situaţia preoţilor, parohiilor, organelor
parohiale etc. De asemenea au fost vizitate familiile mai multor preoţi şi credincioşi.
Răspunzînd invitaţiei responsabililor «Orei româneşti» de la postul de radio local,
I. P. S. Mitropolit Nicol-ae a adresat ascultătorilor din zona Detroit-ului şi Windsor-ului
un cuvînt ocazional, exprimînd bucuria de a putea întîlni comunităţile ortodoxe române
din S.U.A. şi Canada, a le transmite binecuvântările întîistătătorului Bisericii Ortodoxe
Române şi saluturile confraţilor din ţara-mamă.
Totodată I. P. S. N icolae a făcut un popas la «Vatra românească» de lîngă D e
troit, unde a întîlnit pe I. P. S. Arhiepiscop Valerian şi pe cîţiva din colaboratorii săi.
La invitaţia preoţilor Ioan Surducan şi Ioan Ivaşcu, originari din Banat, I. P. S.
Mitropolit Nicolae a avut posibilitatea să viziteze bisericile unde slujesc aceştia, con
struite şi pictate în ultima vreme, precum şi familiile lor.
Duminică 23 ianuarie I. P. S. Mitropolit N icolae şi I. P. S. Arhiepiscop Victorin
au slujit Sfîntă Liturghie la Windsor. •Intîlniri asemănătoare cu preoţii N icolae Ciurea
şi Gheorghe Chişcă, cu consiliile parohiale şi obştile de credincioşi, au avut loc la
Hamilton şi Montreal (23 şi 25 ianuarie).
Ultima etapă a călătoriei a fost N ew York-ul după care, condus de I. P. S. Arhi
episcop Victorin şi Pr. N icolae Bîrsan, I. P. S. Mitropolit N icolae al Banatului a plecat
spre ţară.
%

•••

A XXVII-a ADUNARE GENERALA A FEDERAŢIEI MONDIALE A STUDENŢILOR
CREŞTINI DE LA COLOMBO (SRI LANKA)
Intre 30 ianuarie şi 11 febru-arie 1977
a XXVII-a Adunare generală a Federaţiei
ecumenică de tineret cu sediul la Geneva,
a fost următoarea : Evanghelia ca mărturie

a avut loc la Colombo — Sri Lanka, cea de
Mondiale a Studenţilor Creştini, organizaţie
în Elveţia. Tema generală a acestei adunări
în lupta de eliberare.

La lucrările de la Colombo au participat peste 250 de tineri, reprezentînd Mişcări
şi Asociaţii de studenţi şi de tineret creştin aparţinînd la 80 de ţări de pe toate
continentele.
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de Dl. N icolae Mihăiţă, secretarul
Sectorului de relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Române.
Lucrările celei de a XXVII-a Adunări generale a Federaţiei Mondiale a Studen
ţilor Creştini s-au desfăşurat în patru etape şi anume :
a)
—
—
—

Prezentarea temelor generale urmate de discuţii :
Introducere în realitatea religioasă, socială şi politică a Asiei ;
Educaţia universitară şi lupta pentru democraţie ;
Gîndirea şi reflecţia teologică în lupta pentru eliberare.

b) Prezentarea rapoartelor de activitate a celor şase r-egiuni componente ale
Federaţiei şi anume : Africa, Asia, Europa, America Latină, Orientul Mijlociu şi A m e
rica de Nord.
— Raportul secretarului general.
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c)
—
—
—
—

Lucrările pe grupe de studiu şi anume :
Federaţia, Bisericile şi mişcarea ecumenică ?
Federaţia şi învăţămîntul ;
Federaţia şi învăţămîntul în •politică ;
Bugetul, finanţele şi personalul de conducere şi administrativ al Federaţiei.,

d) Discutarea rapoartelor grupelor de lucru.
Adunarea a ales Comitetul Executiv şi pe membrii conducerii Federaţiei şi anu
me, preşedinte : Yebio Bereket (luteran) din Etiopia, vice-preşedinte Betsy Andersen.
(anglican) din Canada, secretar general Emidio Campi, pastor (valdez) din Italia, fost.
secretar european, trezorier M. E. Prabhakar (anglican) din India.
*
LUCRĂRILE COMITETULUI EXECUTIV AL CONSILIULUI ECUMENIC ŞI BISERICILOR
DE LA GENEVA
între 12—22 februarie au avut loc la Geneva lucrările Comitetului executiv a!
Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de P. S. Episcop Antonie Ploieş
teanul, vicar patriarhal, membru în Comitetul Executiv al Consiliului Ecumenic al.
Bisericilor.
Comitetul Executiv a fixat agenda pentru lucrările viitoarei reuniuni a Comite
tului Central al C.E.B., a votat bugetul pe anii 1977— 1978, a aprobat funcţionarea î:>
continuare a Institutului Ecumenic de la Bossey-Elveţia, a făcut noi numiri şi a elibe
rat personal din cadrul C.E.B., şi a completat compoziţia celor trei mari unităţi ale
C.E.B. cu noi membri.
în cadrul reuniunii de la Geneva, accentul a căzut pe următoarele trei preocupări
principale :
3. Situaţii politice — focare de război şi injustiţie (Africa de Sud, Namibia, Zimbawe, Indochina).
2. Problema drepturilor omului în perspectiva Conferinţei de la Belgrad din anul
1977 ;
3. Pregătirea unor conferinţe în vederea realizării unităţii creştine.
Au fost planificate mai multe întruniri în cadrul Unităţii «Biserică şi Societate»
pînă în anul 1979, care vor trata mai ales probleme de teologie. în anul 1979 se va
organiza o Conferinţă mondială cu tema O societate dreaptă , la care să participe toii
şi care să existe iară să fie ameninţată de pericole.
*
TRADUCEREA IN VIATA A ACTULUI FINAL DE LA HELSINKI
P

Intre 3— 4 martie 1977 a avut loc la Geneva prima reuniune a Grupului de pla
nificare, ce s-a ocupat de recomandările Comitetului-Central al C onsiliului‘Ecumenic al
Bisericilor privind contribuţia ecumenică fată de traducerea în viaţă a «Actului final»
al Conferinţei pentru securitate şi cooperare în 'Europa de la Helsinki.
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de Pr. Prof. Ioan Bria, secretar
pentru relaţii cu ortodocşii al Comisiei «Misiune şi Evanghelizare» a Consiliului Ecu
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menic al Bisericilor şi de Pr. Emil Roman, preotul parohiei ortodoxe române «învierea
Domnului» din Geneva.
Grupul a pregătit un program de activitate pe 3 ani a Bisericilor membre ale
Consiliului Ecumenic al Bisericilor care, încadrîndu-se în aria prevederilor de la
Helsinki, arată Bisericilor căile prin care pot contribui pozitiv la traducerea în viaţă
şi la dezvoltarea mai departe a principiilor conţinute în «Actul final».
*
»

SESIUNEA COMISIEI BISERICILOR PENTRU AFACERILE INTERNAŢIONALE
DIN CADRUL CONSILIULUI ECUMENIC AL BISERICILOR
La Royal Hollovvay College — Egham (Anglia) a avut loc între 17—23 aprilie
1977 sesiunea Comisiei Bisericilor pentru Afacerile Internaţionale, deodată cu aceea
a tuturor celorlalte comisii ale Unităţii a Il-a din cadrul Consiliului Ecumenic al Bi
sericilor. Şedinţele au fost prezidate de Oile Dahlen (Suedia), asistat de directorul
Leopoldo J. Niilus şi de ceilalţi membri ai conducerii comisiei.
Ordinea de zi a inclus analizarea activităţii proprii şi aprobarea planului de
acţiuni viitoare şi tratarea cîtorva probleme : cursa înarmărilor şi dezarmarea, pro
tecţia drepturilor omului. Două referate speciale au fost prezentate şi supuse discu
ţiei : Spre o societate dreaptă , ecologic responsabilă şi întemeiată pe participare, de
dr. K. Raiser ; Doctrina despre securitatea naţională. Cîteva teze despre creşterea im
pactului militarismului asupra societăţilor, de Peter Lock şi Herbert Wulf (R. F. Ger.mania).
De o atenţie deosebită s-a bucurat trecerea în revistă a situaţiei actuale din
diferite zone ale lumii, oferindu-se date concrete privind rasismul, exploatarea care
mai persistă pe alocuri, rolul negativ al corporaţiilor transnaţionale, necesitatea adop
tării unei noi ordini economice şi sociale internaţionale etc. Referiri au fost făcute cu
privire la implicaţiile Actului final al Confernţei pentru securitate şi cooperare în
Europa de la Helsinki şi la reuniunea de la Belgrad.
Legat de cele arătate s-a evidenţiat contribuţia Bisericilor şi rolul care le revine
în sprijinirea oricăror acţiuni menite să contribuie la instaurarea dreptăţii şi păcii
în lume, în acelaşi timp poziţia Consiliului Ecumenic al Bisericilor, al Comisiei Bise
ricilor pentru Afacerile internaţionale.
La lucrările sesiunii au fost de faţă înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae al
Banatului care a intervenit de mai multe ori în cursul dezbaterilor exprimînd poziţia
Bisericii Ortodoxe Române referitor la problemele înscrise pe ordinea de zi.
Profitînd de faptul că se găsea în Anglia, Înalt Prea Sfinţia Sa a vizitat parohia
ortodoxă română din Londra participînd la Sfîntă Liturghie duminică 17 aprilie. După
serviciul religios oficiat de Prea- Sfinţitul Episcop Lucian Făgărăşanul, conducătorul
Arhiepiscopiei ortodoxe române pentru Europa Centrală şi Occidentală, asistat de
P. C. Părinte Constantin Alexe, parohul locului, s-a adresat celor prezenţi asigurîndu-i de purtarea de grijă a Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi de dra
gostea ce le-o poartă confraţii din ţara de origine. La sfîrşit, parohia a oferit o recep
ţie în cadrul căreia preotul paroh şi credincioşii prezenţi au exprimat sentimentele lor
de ataşament faţă de Biserica-mamă şi poporul din care au odraslit.

CONTACTE ECUMENISTE LOCALE
VIZITA FĂCUTĂ BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
DE EPISCOPUL VECHI-CATOLIC GERHARDUS ANSELMUS V A N KLEEF
DE HAARLEM (OLANDA)
La invitaţia Prea Fericitului Patriarh Justinian, între 29—31 ianuarie 1977, Bise
rica Ortodoxă Română a primit vizita Episcopului vechi-catolic Gerhardus Anselmus
van Kleef al Diocezei de Haarlem (Olanda) şi a soţiei sale, D-na Elisa van Kleef.
Episcopul Gerhardus Anselmus van Kleef a fost ales Episcop de Haarlem în 1967.
Activitatea sa pe tărîm teologic este axată pe Istoria Bisericii Universale, fiind actual
mente ales secretar în cadrul Conferinţei Internaţionale a Bisericilor Vechi-Catolice.
A participat la diferite sesiuni internaţionale ale Conferinţei Bisericilor Europene, pre
cum cea de la Nyborg (1971) şi Engelberg (1974). A vizitat în mai în multe rînduri
ţările din răsăritul Europei, fiind interesat de viaţa şi activitatea Bisericilor Ortodoxe.
Episcopul olandez a vizitat mai multe mînăstiri, printre care şi mînăstirea Ţigă
neşti şi mînăstirea Pasărea.
Duminică, 30 ianuarie 1977, Episcopul van Kleef cu soţia au asistat la Sfîntă
Liturghie din biserica Sfîntă Ecaterina cu ocazia hramului Institutului teologic de grad
Universitar din Bucureşti. In continuare, oaspeţii au participat la programul festiv al
Institutului teologic, care a avut loc în aula institutului.
Luînd cuvîntul la sfîrşitul programului, Episcopul van Kleef şi-a exprimat la în
ceput bucuria şi privilegiul de a se afla ca participant la sărbătorirea hramului Insti
tutului teologic, amintind întîlnirile avute cu Prea Fericitul Patriarh Justinian la Chevetogne în Belgia şi cu diferiţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române la diversele în
truniri ecumenice.
Referindu-se la situaţia noilor curente teologice, Episcopul olandez a spus : «Cred
că acum, în aceşti ani, în unele ţări din Europa şi din Africa, se dezvoltă o teologie
nouă, se dezvoltă noi tendinţe ale teologiei eliberării, cu diferitele sale nuanţe...».
'In cursul vizitei făcute Institutului teologic, Episcopul olandez s-a interesat în
mod deosebit de sistemul de învăţămînt teologic existent în ţara noastră, modul de
organizare a Institutelor etc. P. C. Pr. Prof. Mircea Chialda, rectorul Institutului teo 
logic din Bucureşti şi membrii Corpului profesoral au răspuns oaspetelui olandez la
aceste probleme.
Luni, 31 ianuarie 1977, oaspeţii străini au vizitat instituţiile centrale ale Patriar
hiei Române : Tipografia, A telierele de la Schitul Maicilor etc. Apoi s-a vizitat mînăs
tirea Antim, iar la orele 11,30 Episcopul van Kleef cu soţia au fost primiţi în audien
ţă de către Prea Fericitul Patriarh Justinian. A fost de faţă P. C. Pr. Dumitru Soare,
consilier patriarhal. Discuţia avută cu Prea Fericitul Patriarh Justinian s-a axat pe
tradiţia de independenţă şi autonomie pe care o are Biserica Ortodoxă Română, pe
viaţa bisericească şi libertatea religioasă din ţara noastră, Prea Fericitul Patriarh
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Justinian subliniind că aceste lucruri sînt garantate de însăşi Constituţia ţării. O as
peţilor străini li s-au înmînat cîteva monografii referitoare la modul de organizare
şi activitate a Bisericilor Ortodoxe Române.
In aceeaşi zi, s-a vizitat şi Seminarul teologic din Bucureşti, unde, P. C. Director
I. Ionescu a prezentat modul de organizare şi desfăşurare a cursurilor pentru pre
gătirea viitorilor preoţi din acest aşezămînt teologic. El s-a interesat de materiile ce
se fac în programa de învăţămînt mediu teologic, de limbile străine moderne şi cla
sice, considerînd că, aşa cum este organizată, această programă de învăţămînt oferă
posibilitatea unui învăţămînt general de calitate.
După o vizită la Sinaia, oaspeţii au părăsit ţara noastră vineri. — (Florin Roşea).
*
ÎNTRUNIREA COMUNĂ LA IAŞI A PREZIDIULUI ŞI COMITETULUI CONSULTATIV
AL CONFERINŢEI BISERICILOR EUROPENE
Intre 20— 23 aprilie 1977 a avut loc la Iaşi întrunirea comună a Prezidiului şi
Comitetului Consultativ al Conferinţei Bisericilor Europene, la invitaţia şi prin directa
purtare de grijă a I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei, locţiitor de patriarh.
Lucrările au fost prezidate de Dr. Andre Appel.
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată la această întrunire de către î. P. S.
Mitropolit Justin al M oldovei şi Sucevei, membru în Prezidiu şi de P. S. Episcop
Antonie Ploieşteanul vicar patriarhal, membru în Comitetul Consultativ şi în Comi
tetul Financiar al Conferinţei Bisericilor Europene.
întrunirea comună a fost precedată de şedinţa restrînsă a Prezidiului şi a Comi
tetului Financiar. In timpul întrunirii Prezidiului a fost discutată în detaliu şi apro
bată agenda de lucru pentru întrunirea comună.
Şedinţa plenară comună a fost deschisă de Dr. Andre Appel, Preşedintele Con
ferinţei Bisericilor Europene, care a afirmat printre altele :
«Conferinţa Bisericilor Europene nu este un organism care să se preocupe de
problemele Europei, ci mai degrabă un organism al Bisericilor creştine din Europa
interesate în contextul european. Ele sînt interesate în a descoperi care este voia lui
Dumnezeu... Activitatea Conferinţei Bisericilor Europene nu este o justificare a existen
ţei sale, ci o chemare la acţiune în vederea strîngerii relaţiilor cu toate Bisericile creş
tine care se află chiar în afara Conferinţei».
Dr. Appel prezintă de asemenea condoleanţe şi simpatie pentru marile încercări
prin care a trecut ţara noastră precum şi Biserica Ortodoxă Română care a pierdut
recent pe Întîistătătorul ei, Patriarhul Justinian.
Dr. Glen Garfield Williams, Secretar General al Conferinţei Bisericilor Europene,
prezintă apoi Raportul activităţii Conferinţei şi planul acţiunilor viitoare. Referitor la
situaţia religioasă din ţara noastră precum şi a activităţii dusă de Biserica Ortodoxă
Română şi alte Biserici creştine din România în cadrul Conferinţei Bisericilor Euro
pene, Secretarul general a spus :
«Este a patra oară în ultimii unsprezece ani şi jumătate cînd întruniri impor
tante ale Conferinţei Bisericilor Europene au fost bine primite în această ţară prie
tenoasă şi ospitalieră, România, ca oaspeţi privilegiaţi ai Bisericii Ortodoxe Române
şi înconjuraţi de dragostea celorlalte Biserici din România membre ale Conferinţei
Bisericilor Europene. Evenimentul de faţă are loc în urma celei de a cincea invitaţii
pe care am primit-o, iar acest simplu fapt static, chiar dacă nu ar fi fost condiţionat
de amintiri fericite ale unei generozităţi covîrşitoare de care ne-am bucurat, ne-ar

V I A Ţ A BI SERI CEASCĂ

29 5

face înainte de toate să ne exprimăm profunda recunoştinţă faţă de acele autorităţi,
atît bisericeşti cît şi de stat, care ne-au invitat şi ajutat să ne reîntoarcem în această
ţară încîntătoare. Cu profundă recunoştinţă reamintim aici întrunirea Prezidiului care
s-a ţinut la Bucureşti în 1965. După o perioadă mai mică de doi ani ne reîntoarcem la
Bucureşti pentru a ţine Întrunirea Comună a Prezidiului şi Comitetului Consultativ
în martie 1967, cu care ocazie am făcut pregătiri detaliate pentru Adunarea Nyborg
V de la Portschach. La sfîrşitul lui septembrie şi începutul lui octombrie 1970 am
revenit din nou pentru întrunirea de neuitat a Prezidiului în staţiunea montană de
la Poiana Braşovului. In ianuarie 1974 am avut o nouă ocazie de a reveni aici pentru '
întrunirea Comisiei Pregătioare pentru Adunarea Nyborg VII de la Engelberg.
Cu toate aceste ocazii, două lucruri trebuie observate pe lîngă ospitalitatea g e 
neroasă la care am făcut referire. Primul lucru este faptul că după fiecare întrunire
ni s-a dat posibilitatea tuturor participanţilor de a vedea în detaliu viaţa biseri
cească din România, aşa cum aceasta este trăită de Biserica Ortodoxă Română şi de
alte Biserici din ţară. Oriunde am mers, întotdeauna am fost primiţi cu căldură. în
acest context şi ca profundă apreciere faţă de participarea lor în munca noastră
generală, aş dori, ca în numele dvs., să extind salutul nostru frăţesc şi faţă de c e le 
lalte Biserici membre ale Conferinţei din România şi anume :
— Biserica Evanghelică C. A. din Republica Socialistă România ;
— Biserica Evanghelică Luterană Sinodo-presbiteriană din Republica Socialistă
România ;
— Biserica Reformantă din România.
Aş dori să adaug la acestea şi numele Uniunii Comunităţilor creştine baptiste din
România, cult cu care deşi nu este membru în Conferinţa Bisericilor Europene, mulţi
dintre noi am fost privilegiaţi să avem relaţii. Reprezentanţi ai lor au participat la
ultimele două Adunări generale ca «delegaţi fraterni». Harul şi binecuvîntarea Dom
nului să fie cu fraţii noştri din aceste Biserici în munca lor de slujire a lui Dumnezeu
şi a credincioşilor săi.
Cel de al doilea lucru pe care aş dori să-l menţionez este faptul că în timpul
întrunirii noastre de aici trebuie să acordăm mare atenţie pregătirii celei de a 8-a
Adunări generale a Conferinţei Bisericilor Europene. Aceasta înseamnă că România
va fi locul unde a fost săvîrşită activitatea de pregătire pentru cea de a 5-a, a 7-a
şi a 8-a Adunare generală — o coincidenţă simplă însă foarte interesantă !
Mai mult decît atît, este o deosebită bucurie şi satisfacţie pentru noi că această
întrunire are loc la Iaşi, centrul Mitropoliei M oldovei al cărui conducător este prea
iubitul şi prea distinsul preşedinte al nostru, î. P. S. Mitropolit Justin. înalt Prea Sfin
ţia Sa a fost membru al Prezidiului Conferinţei Bisericilor Europene încă din timpul
Adunării «Bornholm» din 1964. Ii datorăm I. P. S. Sale recunoştinţă faţă de interesul şi
activitatea sa în cadrul Conferinţei, şi ne simţim privilegiaţi că îl putem vizita «acasă».
După această scurtă evaluare a activităţii Bisericii Ortodoxe Române în cadrul
Conferinţei Bisericilor Europene, Secretarul general, Dr. Glen Garfield Williams,
vorbeşte în continuare despre clipele tragice trăite de poporul român în urma dezas
truosului cutremur din martie şi despre pierderea suferită de Biserica Ortodoxă
Română prin moartea Întîistătătorului ei, Patriarhul Ju stin ian :
«Totuşi, în timp ce ne reîntorcem acum în această ţară la invitaţia Bisericii Or
todoxe Române sîntem profund conştienţi că venim într-o ţară şi Biserică care au
fost supuse unor grele încercări în ultimile săptămîni şi pentru care viitorul prezintă
sarcini grele şi îndelungate ce trebuie împlinite. Sînt sigur că nu există participant
Ii această întrunire care să nu fie uimit şi să aprecieze în cel mai profund mod faptul
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că, în ciuda dezastrului provocat de puternicul cutremur la începutul lunii martie şi
a morţii neaşteptate a iubitului ei Intîistătător, Patriarhul Justinian, Biserica Ortodoxă
Română a reînnoit de două ori invitaţia pentru ţinerea întrunirii de la Iaşi. Mulţi
dintre noi am crezut că este imposibil ca acest lucru să aibă loc — iată însă că în
trunirea noastră a început deja.
Violentul şi dezastruosul cutremur a lovit România şi mai ales capitala sa,
Bucureştiul, în jurul orei 21,20 în ziua de vineri, 4 martie. Nu am intenţia să descriu
ororile acelei experienţe şi nici să fac o listă cu vieţile pierdute şi pagubele suferite.
* Persoane mai în măsură decît mine vor face acest lucru mai tîrziu în timpul întrunirii
noastre. Îndată ce ştirile în legătură cu extensiunea dezastrului au început să ne
parvină, am trimis telegrame de condoleanţe Bisericilor membre în C.E.B. din România
şi Departamentului Cultelor. însă sînt sigur că interpretez corect sentimentele acestei
întruniri, dacă, în numele Conferinţei Bisericilor Europene, reînnoiesc fată de poporul,
autorităţile de stat şi faţă de Bisericile din România, expresia simţămintelor noastre
de compasiune cele mai profunde în timpul acestei încercări, precum şi admiraţia
noastră faţă de eforturile mari care se fac şi puternica voinţă de reconstrucţie grab
nică. Totodată ne angajăm să ne alăturăm într-un mare efort ecumenic de a ajuta în
această sarcină îndelungată şi enormă de reconstruire a proprietăţilor civice cît şi bise
riceşti. Căci din nefericire o mare parte din proprietăţile bisericeşti au fost catastrofal
distruse şi vieţi omeneşti au fost pierdute. Pentru cei care au lucrat mai mulţi ani în
Conferinţa Bisericilor Europene este un lucru destul de dureros să afle că printre cei
care au pierit a fost Prof. N icolae Nicolaescu, care a participat în mai multe rînduri
în activităţile Conferinţei Bisericilor Europene şi un mare ajutor pentru noi. în amin
tirea celor care au murit, pentru ajutorarea celor în suferinţă, în cinstea celor care se
străduiesc să reconstruiască, vă invit să păstrăm un moment de reculegere...
Nici nu şi-au revenit fraţii noştri de pe urma şocului provocat de cataclism,
cînd am luat cunoştinţă de o altă pierdere în ziua de sîmbătă 26 martie 1977, Domnul a
chemat la odihnă veşnică pe slujitorul Săuf Patriarhul Justinian al Bisericii Ortodoxe
Române. Şocul acestui eveniment a crescut prin aceea că a venit cu totul pe neaştep
tate. Este adevărat că Prea Fericirea Sa era cu sănătatea şubredă de mai mulţi ani,
însă nu se credea că sfîrşitul putea să fie atît de iminent. De altfel, în ziua cînd a
murit, Prea Fericirea Sa a spus că se simte mult mai bine ca urmare a unui tratament
în spital. în timp ce se reîntorcea cu maşina spre Palatul patriarhal, a murit prin sur
prindere, iar vestea morţii lui părea ceva de necrezut pentru cei care îl aşteptau.
Nu este posibil ca în limitele unui raport ca al nostru să tratăm aşa cum trebuie
activitatea şi persoana Prea Fericitului Justinian, însă eu cred că el a fost un dar al
lui Dumnezeu pentru Biserica Sa şi pentru credincioşii ortodocşi din România în
această perioadă de reînnoire. Conducător bisericesc deosebit, însă foarte liniştit de
la natură, el a condus Biserica Ortodoxă Română cu adevărată perspicacitate şi multă
orientare practică într-o nouă fază a istoriei — fază marcată de socialism în cadrul
statului şi de ecumenism în Biserică. Faptele citate la începutul raportului meu stau
mărturie pentru marea sa înţelegere şi apreciere a activităţii Conferinţei Bisericilor
Europene — iar această mărturie a fost întotdeauna sprijinită de minunata manieră în
care el ne-a primit personal. A ceasta a caracterizat de altfel dorinţa sa de a avea
legături umane şi profundul său ataşament faţă de popor. Credinţa sa în Dumnezeu
era profundă, perspectivele sale erau limpezi, zîmbetul său iradia, iar inima sa era
caldă. Acum Patriarhul Justinian se odihneşte iar sufletul său se află la Dumnezeu...
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Astfel ne întrunim aici în acest context de două ori trist, dar în mod sigur noi
putem învăţa aici în acest loc ceva din tenacitatea şi voinţa acestui popor în sînul
căruia am venit să privim în faţă fapte neplăcute şi grele, iar apoi cu curaj să ne
continuăm munca».
In continuare, raportul Secretarului general tratează probleme referitoare la con
textul european în care Conferinţa Bisericilor Europene activează, ridicînd întrebări
şi propunînd noi soluţii pentru realizarea unei destinderi cît mai perfecte între ţările
Europei cît şi în întreaga lume, pe baza «Actului Final» de la Helsinki. Sînt prezentate
apoi întrunirile care au fost organizate de Conferinţa Bisericilor Europene după A du
narea generală de la Engelberg şi rezultatele pe care acestea le-au avut. Au fost pre
zentate vizitele şi contactele personale pe care conducerea Conferinţei le-a avut cu
diferite Biserici membre din mai multe ţări europene.
Raportul mai descrie şi programul de viitor al Conferinţei şi cîteva din întruni
rile care vor fi organizate sub egida Conferinţei Bisericilor Europene. Dintre acestea
menţionăm participarea la conferinţa Conducătorilor Religiilor pentru Pace trainică,
Dezarmare şi Relaţii Juste între Popoare care se va ţine la Moscova în iunie anul
acesta. Apoi conferinţa de la Montreux privind Drepturile omului la care Biserica
Ortodoxă Română va fi reprezentată de către P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar
patriarhal. întrunirea va fi organizată de către Comisia pentru afaceri bisericeşti in
ternaţionale a Consiliului Ecumenic al Bisericilor. In februare 1978 se va ţine un sem i
nar cu privire la situaţia Islamului în Europa.
După discuţiile care au urmat pe marginea Raportului Secretarului general au
fost prezentate două cereri pentu primirea de noi membri ai Conferinţei din partea
Uniunii baptiste din Ungaria şi a Bisericii apostolce armene din Armenia Sovietică.
Cererile au fost acceptate urmînd a fi prezentate Adunării generale spre ratificare.
Un alt raport de o deosebită importanţă pentru activitatea Conferinţei Bisericilor
Europene a fost Raportul directorului de studii. In raportul său, directorul de studii
s-a concentrat mai ales asupra activităţii Conferinţei Bisericilor Europene care a avut
legătură directă cu problema colaborării ecumenice în Europa şi apoi slujirea pe care
Bisericile şi creştinii din Europa o pot duce într-un mod efectiv la realizarea păcii,
reconcilierii nu numai pe continentul nostru ci în întreaga lume. In acest sens, Direc
torul de studii a prezentat seria întrunirilor organizate de Conferinţa Bisericilor Euro
pene, începînd cu cea de la Buckow din 1975 în cadrul cărora au fost analizate pro
bleme referitoare la situaţia din Europa.
•în contextul aceluiaşi raport, Directorul de studii s-a ocupat îndelung de întru
nirea de la Gallneukirchen, unde s-a dezbătut tema : Europa după Helsinki şi regiu
nile în curs de d ezvoltare. De asemenea, el a luat în considerare, prezentînd un scurt
program de lucru, tema : «Redescoperirea comunităţii Bisericilor ». Această temă va fi
tratată în cadrul întrunirii ce urmează a se ţine la Sofia în Bulgaria.
Printre problemele care au fost luate în discuţie menţionăm : raportul financiar,
relaţiile Conferinţei Bisericilor Europene cu Biserica Romano-Catolică şi alte organi
zaţii internaţionale creştine, participarea Secretarului general al Conferinţei Biseri
cilor Europene la Conferinţa Mondială a Conducătorilor Religioşi pentru Pace trai
nică care se va ţine la Moscova.
Conferinţa mixtă a mai elaborat un document privind Securitatea şi cooperarea
in Europa. In acest document, care a fost elaborat sub titlul de Scrisoare pastorală,
Bisericile creştine sînt îndemnate să lucreze efectiv pentru realizarea unei destin
deri cît mai eficace în Europa, să ajute la munca de apropriere şi reconciliere în sfe
rele de activitate care le sînt specifice.
i
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Simbătă, 23 aprilie 1977, orele 9,30, întrunirea de la Iaşi a fost onorată de vizita
D-lui Preşedinte al Departamentului Cultelor, Ion ROŞIANU, care, la invitaţia organi
zatorilor Conferinţei, a prezentat situaţia de după cutremur din Republica Socialistă
România cu precădere cea a Bisericilor.
La invitaţia Comitetului de conducere a lucrărilor, Domnia Sa a ţinut următoarea
cuvîntare :

Stimaţi oaspeţi,
Am răspuns cu multă plăcere invitaţiei ce mi-a fost adresată de a fi *
prezent la sesiunea Dvs. Mă bucur de prilejul ce mi s-a oferit pentru a-i
cunoaşte personal pe membrii Prezidiului şi Comitetului Consultativ al
Conferinţei Bisericilor Europene, prezenţi la actualele lucrări, pe care
îi salut cu multă cordialitate.
Am aflat cu multă satisfacţie de rezultatele pozitive ale sesiunii
Dvs., care a dezbătut tem a Europa după H elsinki şi ţările m curs de d e z
voltare şi s-a preocupat de asem enea de problema colaborării Conferin
ţei Bisericilor Europene cu alte organizaţii religioase internaţionale,
pentru sprijinirea păcii şi securităţii în lume.
Apreciez, ca şi Dvs., drept valoroase măsurile stabilite pentru pre
gătirea celei de a VIH-a A dunări generale, din 1979 a Conferinţei Bise
ricilor Europene, care după cum se poate constata, din hoătîrile adop
tate de prezenta sesiune, va fi destinată continuării activităţii organiza
ţiei Dvs., pe linia contribuţiei la apropierea şi colaborarea dintre popoa
rele Europei, indiferent de concepţii politice, convingeri religioase sau
filozofice.
Toate acestea se înscriu la ora actuală ca o contribuţie proprie, pe
linia religioasă pe care Conferinţa Bisericilor Europene a considerat de
datoria sa să o aducă, în pregătirea apropiatei reuniuni de la Belgrad a
Conferinţei pentru pace, securitate şi colaborare în Europa.
Aşa după cum s-a reliefat şi în lucrările sesiunii Dvs., această proble
mă a păcii, securităţii şi colaborării în Europa nu poate fi abordată fă
cînd abstracţie de situaţia generală pe plan economic, politic şi social,
existentă azi în lume, şi în mod special de problema asigurării dezvol
tării independente şi suverane a ţărilor lumii a treia, şi de necesitatea
instaurării unei noi ordini politice şi economice internaţionale.
Apreciind rodnica Dvs. activitate depusă în scopurile nobile ale fă
uririi unei Europe în care pacea şi buna înţelegere între popoare să
dom nească nestingherite, îmi exprim convingerea că numărul biserici
lor şi confesiunilor creştine care vor adera, în viitor, la organizaţia Dvs,
v a creşte.
în ceea ce priveşte cultele din R. S. România, membre ale Confe
rinţei Bisericilor Europene, ele înţeleg să sprijine la traducerea în p rac
tică a tuturor iniţiativelor acestei organizaţii destinate slujirii in terese
lor afirmării şi dezvoltării plenare, libere şi independente a omului şi
societăţii contemporane, la care bisericile creştine sînt chemate, con
form învăţăturilor de credinţă, să-şi aducă contribuţia.
Este pentru noi o satisfacţie că prin Biserica O rtodoxă Română sîn
tem astăzi gazdele acestei im portante reuniuni.
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Deşi Biserica O rtodoxă Română a suferit o grea pierdere prin înce
tarea din viaţă a Patriarhului Justinian, sinodul ei a găsit resursele n e 
cesare pentru a-şi depăşi durerea pe care a încercat-o şi s-a ocupat cu
multă atenţie şi dragoste de pregătirea condiţiilor necesare desfăşurării
lucrărilor Dvs.
Cunosc că ati hotărît ca după lucrări să consacraţi o parte din tim
pul Dvs. cunoaşterii oamenilor şi realităţilor din ţara noastră. Vă m ăr
turisesc că interesul sincer şi concret pe care-1 arătaţi pentru viaţa po
porului român ne impresionează şi apreciem că el este în m ăsură să
construiască punţi durabile de emoţie şi recunoştinţă.
Sîntem recunoscători pentru sentim entele ce le manifestaţi faţă de
ţara şi poporul nostru, greu lovite de cutrem urul din 4 martie a.c., care
cu o forţă distructivă rar-întîlnită a provocat mari distrugeri şi avarii
în capitală şi în nouă judeţe ale ţării, a afectat grav o serie de centre,
a nimicit aproape în întregime oraşul Zimnicea şi un număr de sate,
soldîndu-se cu daune deosebit de grele pentru întreaga noastră socie
tate.
Desigur, că cea mai grea pierdere, irecuperabilă, pe care a suferit-o
poporul nostru, constă în dispariţia celor 1570 de vieţi omeneşti, care a
îndoliat num eroase familii.
Cutrem urul a accidentat de asemenea în Bucureşti şi în celelalte
zone din ţară, peste 11.300 de persoane din care mulţi au răni grave şi
invalidităţi serioase.
Sinistrul din 4 martie a.c., a provocat ţării noastre şi uriaşe pagube
materiale. S-au prăbuşit şi avariat grav 32.900 locuinţe, lăsînd fără ad ă
post aproape 35.000 familii, alte zeci de mii de imobile au suferit dife
rite avarii, unele foarte grave.
De asemenea, distrugeri im portante s-au înregistrat în reţeaua şco
lară, sanitară şi comercială, la aţezămintele culturale, m onumente isto
rice şi edificii administrative.
Pagube însemnate s-au produs şi în patrimoniul cultelor. S-au dărimat 27 de biserici, dintre care 3 sînt m onumente istorice şi au fost grav
avariate 553 lăcaşuri de cult, dintre care 125 sînt monumente istorice.
Cele mai mari pierderi le-a suferit Biserica O rtodoxă Română prin dărimarea a 24 de biserici şi avarierea gravă a 497 de biserici.
Au fost lovite de asemenea, de cutremur 763 de unităţi economice
din sectoare de bază ale industriei, construcţiilor şi transporturilor, au
fost scoase din funcţiune instalaţii şi utilaje de valoare, s-a pierdut un
important volum de producţie.
In agricultură s-au produs num eroase distrugeri şi avarii la con
strucţii zootehnice, ateliere mecanice, silozuri, magazii de cereale, sere,
s-a pierdut un mare număr de animale şi păsări.
Toate acestea au afectat grav economia ţării, diminuînd avuţia n a 
ţională a României cu aproape 10 miliarde de lei.
Tabloul complet al pierderilor şi daunelor materiale este însă mai
mare. După înlăturarea principalelor focare de distrugere şi pe m ăsura
încheierii acţiunii de verificare sistematică a întregului fond locativ a
tuturor imobilelor avariate şi a unităţilor economice, se descoperă noi
şi noi urme, uneori destul de serioase ale seismului de la 4 martie, care
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amplifică şi mai mult proporţiile pagubelor suferite de poporul nostru,
de ţara noastră.
Imediat după cutremur, conducerea statului nostru, în frunte cu
preşedintele Nicolae Ceauşescu personal, a desfăşurat o intensă şi
neîntreruptă activitate pentru mobilizarea tuturor forţelor, în vederea
limitării dezastrului, înlăturării urmărilor sale şi restabilirii cursului
normal al vieţii localităţilor sinistrate, a întregii ţări, organizînd com an
damente de acţiune, stabilind măsurile prioritare de cea mai mare u r 
genţă pentru înlăturarea grabnică a consecinţelor cutremurului şi spri
jinirea sinistraţilor, pentru desfăşurarea în condiţii cît mai corespunză
toare a vieţii social-economice a ţării.
Poporul român a dat un exam en strălucit în faţa istoriei, ridicînduse ca unul, cu disciplină şi dăruire în lupta pentru înlăturarea efectelor
dezastrului, pentru ajutorarea sinistraţilor. în aceste ceasuri şi zile ale
durerii, ale revoltei, dar mai ales, mai presus de orice, ale verifică
rii, din adîncurile acestui popor, născut, crescut şi format la şcoala as
pră, neîngăduitoare a suferinţei, a trudei, a luptei — popor care de atîtea ori şi-a ridicat din nou casele, locaşurile de cultură, ogoarele pus
tiite de oameni şi de natura indiferentă — s-a ridicat un zid mai p u te r
nic decît granitul, un zid al eroismului anonim, singurul adevăr şi v e ş 
nic, străbătător durerii, neaşteptînd şi neconcepînd răsplată, to t atît de
simplu, de firesc ca respiraţia.
în aceste zile, s-a dovedit trăinicia, durabilitatea şi forţa stîlpilor
de rezistenţă ai societăţii noastre.
Poporul român s-a călit în lupta de veacuri pe care a dus-o pentru
apărarea fiinţei sale naţionale, pentru libertate şi neatîrnare. Cu acelaşi
eroism, sub conducerea înţeleaptă a statului nostru luptă în prezent
pentru înlăturarea urm ărilor seismului, pentru refacerea economiei
naţionale pentru continua înflorire a României suverane şi independente.
Ţelul nostru comun, care uneşte de peste trei decenii pe toţi fiii
acestei ţări, indiferent de apartenenţa naţională sau religioasă, şi-a d e
m onstrat şi în această dram atică încercare, invincibila sa tărie om e
nească. A scos la iveală, pe scara întregii naţiuni, de la mic la mare,
acele trăsături ale individualităţii naţionale, făurite într-o neîntreruptă
bătălie cu greutăţile de tot felul, — în numele demnităţii, trăsături care
fac tăria, coeziunea şi invincibilitatea unui popor. Acum, ca întotdeauna
de altfel, umanism înseam nă să dovedim că aceste trăsături : responsa
bilitate, solidaritate, fraternitate, înţelegere, bunătate sînt componente
fireşti ale fiinţei noastre, dăinuind şi rodind în noi, la aceeaşi tensiune,
cu aceeaşi hotărîre, de a nu ceda, niciodată, în faţa destinului.
Pe lîngă munca plină de abnegaţie desfăşurată la locul de producţie
şi în acţiunea generală, de normalizare a vieţii economico-sociale,
populaţia a hotărît să contribuie din veniturile ei la fondul refacerii,
solidarităţii şi omeniei, cu im portante sume de bani.
Relevăm că la acest fond şi-au adus o însem nată contribuţie şi cul
tele din ţara noastră.
România, greu încercată, s-a bucurat de prietenia şi sentimentele
de solidaritate ale unui mare număr de popoare şi naţiuni, cărora p o 
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porul nostru de exprimă întreaga gratitudine. O serie de state s-au ofe
rit să vină în sprijinul ţării noastre, trimiţînd medicamente, utilaj san i
tar, alimente, diferite sume de bani, m ateriale de construcţii, aparatură,
piese de schimb pentru utilaje tehnologice şi altele.
De asemenea, însemnate ajutoare au fost acordate poporului nostru
de num eroase biserici şi organizaţii religioase de peste hotare. In acest
context ţinem să mulţumim în chip deosebit pentru ajutorul substanţial
acordat de Conferinţa Bisericilor Europene în colaborare cu Consiliul
Ecumenic al Bisericilor, ca şi pentru hotărîrea adoptată în acest sens
de sesiunea Comisiei mixte de întrajutorare, CICARWS-KEK, ţinută la
Paris, la începutul acestei luni.
In aceste ajutoare, noi vedem concretizarea contribuţiei efective
adusă de Conferinţa Bisericilor Europene -1a prom ovarea bunelor rap o r
turi de cooperare şi solidaritate între popoarele continentului nostru.
Rezultatele pozitive obţinute şi de actuala sesiune a organizaţiei Dvs.
este şi pentru noi prilej de satisfacţie. Dorinţa noastră este ca şi în vii
tor m unca Dvs. să fie încununată de succese, deoarece ea reprezintă o
contribuţie de seamă la pacea continentului european, la pacea întregii
lumi.
Preşedintele Nicolae Ceauşescu, al cărui rol în elaborarea şi înfăp
tuirea politicii statului nostru este determinant, militează cu dăruire
pentru înfăptuirea idealurilor nobile ale libertăţii, independenţei şi p ro 
gresului social, ale omului, ale păcii, prieteniei şi colaborării între
naţiuni.
Tocmai de aceea o constantă a politicii externe a ţării noastre este
colaborarea şi cooperarea între toate popoarele lumii, indiferent de orînduirea socială în care trăiesc.
în încheiere, v rea u să reînnoiesc m ulţum irea mea pentru prilejul
oferit de a vă cunoaşte personal şi să vă urez multă sănătate şi succese
în activitatea nobilă ce desfăşuraţi în slujba idealurilor de pace şi
înţelegere între popoare atît de scump omenirii şi atît de actuale p en 
tru epoca noastră.
Cuvîntul a fost unanim apreciat. In aceeaşi zi, participanţii la conferinţă au fost
prezenţi la Sfîntă liturghie oficiată în catedrala mitropolitană din Iaşi de către I. P. S.
Mitroplit Justin al M oldovei şi Sucevei, Locţiitor de patriarh. După Sfîntă liturghie,
1. P. S. Mitropolit a dat o recepţie în cinstea oaspeţilor.
Duminică 24 aprilie s-a dat posibiltatea participanţilor la conferinţă să asiste la
slujbe şi să viziteze instituţii religioase din Iaşi şi împrejurimi.
In zilele de 25 şi 26 s-a organizat o excursie la mînăstirile din nordul Moldovei.
Cu această ocazie oaspeţii au putut intra în legătură nemijlocită cu trăitorii tradiţiei
ortodoxe monahale româneşti.
*
Reîntorcîndu-se la Bucureşti, oaspeţii au fost primiţi la Palatul patriarhal de
către I. P. S. Mitropolit Iustin al M oldovei şi Sucevei în calitate de locţiitor de pa
triarh. Cu această ocazie au fost exprimate mulţumiri pentru buna organizare a Con
ferinţei şi speranţa că Biserica Ortodoxă Română va rămîne şi pe mai departe aceiaşi
sprijinitoare fidelă a Conferinţei Bisericilor Europene. — (R.R.).

PASTORALA PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH JUSTINIAN
TRIMISA COMUNITĂŢILOR ORTODOXE DE PESTE HOTARE
CU PRILEJUL SFINTELOR PAŞTI - 1977*
Iubiţi fii duhovniceşti,
Ne-a învrednicit Bunul D um nezeu să prăznuim şi anul acesta marea
sărbătoare a Învierii D om nului.
Săptămîna trecută am retrăit cel mai important m om ent din isto
ria c re ştin ism u lu i: patimile, răstignirea, moartea şi punerea în m ormînt
a Domnului Iisus Hristos, şi am prohodit pe Domnul cu cîntarea «In
mormînt viaţă pus ai fost Hristoase, şi s-au spăimîntat oştirile îngereşti,
plecăciunea Ta cea m ultă preamărim».
Ii e dat omului să se impresioneze şi să trăiască propriile sale d u 
reri şi bucurii, văzînd sau citind întîmplări din viaţa altora. Cu atît mai
mult aici, ia Patimile Mîntuitorului, care Dumnezeu fiind, a suferit p en 
tru ispăşirea păcatelor noastre, ne regăsim atît în chipul Mîntuitorului,
cu iirea noastră bună — «zidită după chipul şi asemănarea lui D um 
nezeu» cît şi în chipul răstignitorilor, cu firea noastră zămislită din
păcat.
Patimile şi învierea Domnului, ca acte dum nezeieşti şi făcute pentru
noi trebuie să devină o realitate a sufletului nostru.
Altfel, cum spune Sf. Ap. Pavel «zadarnică e credinţa voastră şi za
darnică propovăduirea voastră» (I Cor. X V , 14). Pentru ca să fie mîntuitoare pentru fiecare din noi Crucea şi Învierea Domnului, trebuie
după cuvîntul aceluiaşi mare apostol să ne înfăţişăm înaintea lui D um 
nezeu «ca vii, sculaţi din morţi» şi să nu căutăm la cele de jos ci să cu 
getăm la cele de sus (Col. III, 1—2). Cu alte cuvinte, trebuie să răstig
nim firea păcătui şi să în viem cu firea noastră cea bună, spălată de necurâţiile ei în sîngele Omului-Dumnezeu. Trebuie să răsune, ca o re
alitate vie şi de nezdruncinat, în sufletele noastre ale tuturor credinţa
mărturisită în glasul stranei noastre străbune : «Ieri m-am îngropat îm
preună cu Tine Hristoase,, astăzi mă scol îm preună cu Tine, înviind Tu ;
însuţi pream ăreşte-m ă Mîntuitorule, întru îm părăţia Ta». Sf. Ap. Pavel
atît se identificase cu Patimile şi Învierea M întuitorului încît putea să
spună «am fost răstignit îm preună cu Hristos dar acum nu mai trăiesc
eu ci Hristos trăieşte în mine» (Gal. II, 20). Şi spune primilor creştini:
«Cei ce sînt ai lui Hristos Iisus, şi-au răstignit firea păm întească îm preu
nă cu patimile şi poftele ei» (Gal. V , 21). «Dacă, deci, aţi înviat îm preu
nă cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus» (Col. III, 1).
* A ceastă pastorală a fost trimisă înainte de decesul patriarhului Justinian.
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Iubiţii mei fii duhovniceşti
Primii martori ai Învierii au fost fem eile mironosiţe. Pentru credin
ţa, iubirea şi devotam entul lor faţă de Mîntuitorul, se învrednicesc să-L
vadă primele înviat din morţi şi să audă din gura Lui: «Bucuraţi-vă \».
Ele sînt trimise să aducă ucenicilor această veste plină de bucurie şi
deschid drumul luptei, după răstignire, pentru răspîndirea creştinism u
lui. Sf. Ioan Gură de A u r spune : «dacă la luptele pămînteşti se lasă la
o parte femeile, bătrînii şi copiii, la luptele cele duhovniceşti, locul
luptei este deschis tuturor vîrstelor şi ambelor sexe, pentru ca noi să
cunoaştem puterea cea negrăită a lui Dumnezeu şi adevărul cuvîntului
apostolic : «că putera lui Dumnezeu este tare întru cei neputincioşi».
Legea creştină este legea inimii, a simţămintelor fierbinţi şi curate,
a credinţei neclintite, a dragostei desăvîrşite, a jertfei depline. D um 
nezeu a înzestrat pe fem eie cu sim ţăm inte mai alese şi o putere de iubi
re mai mare decît ale bărbatului. Femeile sînt din fire mai fricoase. M i
ronosiţele însă, deşi femei, nu se înfricoşează de prigoană, nu se tem de
ostaşi, nici de straja de la mormînt. Ucenicii, deşi bărbaţi, se tem, m iro
nosiţele, deşi femei, îndrăznesc ; ei fug, ele vin la mormînt, ei se risi
pesc, ele se adună ; ei se ascund, ele m erg să ungă trupul Domnului cu
aromate. Istoria Bisericii creştine ne prezintă nenumărate exem ple de
femei, care prin credinţă, iubire, stăruinţă, devotam ent şi jertfă nepre
cupeţită, au săvîrşit adevărate minuni. In braţele lor au crescut cei mai
mari sfinţi ai Bisericii Creştine. Se spune pe drept cuvînt că cel puţin
jum ătate din educaţie fiecare o datoreşte m am ei sale.
Pentru aceasta, în ziua cea mare a învierii Domnului, «sărbătoarea
sărbătorilor», chem ăm binecuvântarea lui Dumnezeu asupra tuturor f e 
meilor creştine care prin exem plu şi sfat au îndrumat pe soţii şi copiii
lor în slujba binelui obştesc, a păcii, întrajutorării şi înfrăţirii oamenilor.
Binecuvîntăm fem eile creştine care, au contribuit pentru înzestrarea
sf. locaşuri de cult şi sprijină pe preoţi în misiunea lor pastorală.
In încheiere, aş dori să vă spun că deşi ţara noastră a fost greu în 
cercată de cutremurul din 4 martie, poporul nostru cu credinţa şi nă
dejdea în Bunul Dumnezeu, din care izvorăsc dragostea faţă de oameni
şi solidaritatea tuturor în faţa primejdiilor şi a nevoilor, a ştiut să depă
şească cu demnitate şi curaj acest cataclism. întregul popor este anga
jat în această strădanie de vindecare a rănilor pricinuite de cutremur.
Praznicul învierii Domnului să vă aducă tuturor pace, sănătate şi
bucuria trăirii cu Hristos M întuitorul nostru Căruia se cuvine slavă,
cinste şi închinare, în vecii vecilor !
A l vostru de tot binele doritor,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Luni, 14 februarie 1977. — Din încredinţarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Justinian, P. S. Episcop-vicar Roman Iaiomiţeanul, împreună cu P. C. Secretar N.
Cazacu şi P. Cuv. Arhim. Director B. V. Anania, au mers la Ambasada Indiei, la orele
12,30 şi au prezentat condoleanţe D-lui Ambasador al Indiei, pentru încetarea din
viaţă a Preşedintelui Indiei, Sahri Fakhruddin Aii Ahmed.
Marţi, 22 februarie 1977. — Cu prilejul celei de-a 76-a aniversări a zilei de naş
tere a Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, s-a oficiat un Te-Deum în Paraclisul
patriarhal, în prezenţa II. PP. SS. Mitropoliţi Iustin al Moldovei şi Sucevei şi N icolae
al Banatului, P. S. Episcop-vicar Roman Iaiomiţeanul, a părinţilor directori, consilieri
ai Patriarhiei Române şi ai Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Joi, 10 martie 1977. — Intre orele 10 şi 14,30, s-a ţinut şedinţa Sinodului Per
manent în problema distrugerilor produse de catastrofalul cutremur din seara zilei de
4 martie 1977. Din partea Departamentului Cultelor au fost de faţă : Dl. Preşedinte Ion
Roşianu şi Dl. Vicepreşedinte Gh. Nenciu.
Vineri, 11 martie 1977. — Intre orele 10— 14,30 Sinodul permanent a ţinut şedinţă
în continuare. A fost invitat şi Dl. Arhitect Cristian Moisescu, Directorul Direcţiei
Patrimoniului Naţional Cultural. S-au examinat informaţiile cu privire la bisericile
dărîmate şi avariate .şi s-au evaluat în linii mari, pagubele suferite.
Duminică, 13 martie 1977. — In toate bisericile din ţară, s-a citit Pastorala Sfîn
tului Sinod cu sfaturi şi îndemnuri pentru ajutorarea sinistraţilor şi contribuire cît
mai darnică la Fondul pentru ajutorare şi reconstruire după cutremur, la contul 1977,
Contul Omeniei.
Luni 14 martie 1977. — Cu aprobarea Prea Fericirii Sale Părintelui Patriarh Jus
tinian, s-a ţinut şedinţa comună a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc şi a
Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, la Cancelaria Sfîntului
Sinod, sub preşedinţia PP. SS. Episcopi’- v ic a r i: Antonie şi Roman.
Sîmbătă, 26 martie 1977. — Prea Fericirea Sa Părintele Patriarh Justinian a încetat
din viaţă la ora 20,45.

Membrii Sinodului Bisericii Ortodoxe Române aflaţi la palatul patriarhal au pro
cedat la luarea măsurilor prevăzute în Statutul Bisericii Ortodoxe Române în asem e
nea împrejurări, I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei preluînd interimatul
patriarhal.

♦Pa$T$RRLG-$CRI$ORMIteim«*

PASTORALA I.P.S. IUSTIN MITROPOLITUL MOLDOVEI ŞI SUCEVEI,
LOCŢIITOR DE PATRIARH, TRIMISĂ CLERULUI ŞI CREDINCIOŞILOR
DIN ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR CU PRILEJUL ÎNVIERII;
DOMNULUI ŞI SFINTELOR PAŞTI - 1977
Iubiţi credincioşi,
HRISTOS A Î N V I A T . Aceasta este vestea cea mare pe care a dat-o
oamenilor însuşi Dumnezeu-Tatăl despre Fiul Său, Domnul, Dumnezeul
şi M întuitorul nostru Iisus Hristos, prin glasul sfinţilor Săi îngeri v e s 
titori ai facerilor Sale de bine pentru noi. Luînd «înfăţişare luminoasă ca
fulgerul şi îmbrăcăminte albă ca omătul», uneori unul, alteori doi, în 
gerii s-au arătat femeilor care veniseră «să vadă mormîntul» sau «să
ungă cu miresme trupul lui Iisus» şi le-au spus că El a înviat din morţi.
Precizînd că vestea învierii M întuitorului a fost dată de «îngerul Dom
nului», Sfîntul Evanghelist M atei ne încredinţează că vestitorul învierii
era trimisul lui D um nezeu pentru a mărturisi în faţa oamenilor că Iisus
«s-a sculat din morţi» (Mafei X X V III, 7).
H RISTO S A ÎN V IA T . Aceasta este mărturia pe care a dat-o către
ucenicii Săi însuşi Mîntuitorul, cînd s-a arătat în faţa lor, după înviere,
zicînd : «Priviţi mîinile Mele şi picioarele Mele că Eu însumi s î n t ; pipăiţi-Mă şi priviţi... Şi a luat şi a mîncat în faţa lor...». A p o i le-a spus aşa :
«Acestea sînt cuvintele pe care le-am grăit către voi, pe cînd eram cu
voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea
lui Moise, în prooroci şi în psalmi... Şi le-a zis că aşa este scris să păti
mească Hristos şi să învieze din morţi a treia zi» (Luca X X IV , 39—46).
Iar pentru a face dovada deplină a învierii Sale, în faţa întregii obşti
creştine, M întuitorul s-a arătat la o mare m ulţim e de credincioşi. La urmă,
pe drumul Damascului, s-a arătat şi lui Pavel, în vrem ea cînd acesta încă
nu era creştin. Astfel, după înviere, Domnul nostru Iisus Hristos s-a arătat
femeilor care-L «slujiseră», s-a arătat ucenicilor Săi, s-a arătat la mulţi
oameni.
HRISTOS A ÎN V IA T . Aceasta este mărturia pe care au dat-o fără
încetare Sfinţii A postoli în faţa tuturor celor care se adunau în jurul lor
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pentru a le asculta cuvîntul, sau în faţa celor care-i prigoneau pe ei.
Apostolii «dădeau cu tărie m ărturia învierii lui Iisus Hristos» ; ei se în
făţişau înaintea oamenilor ca martori ai învierii. De aceea, Sfîntul Apostol
Petru a spus, la alegerea lui Matia ca apostol, că acesta trebuie să fie
«martor al învierii» M întuitorului, iar Sfîntul Pavel, ca şi cei doisprezece,
s-a dovedit ca binevestitor «al lui Iisus şi al învierii» (Fapte X V II, 18).
HRISTOS A Î N V I A T . Aceasta este mărturia pe care o dă Sfînta noas
tră Biserică prin învăţătura ei dreaptă şi prin sfintele ei slujbe. Iar noi,
ştiind că Hristos vieţuieşte în noi şi că noi vieţuim în El, sîntem şi noi
martori ai învierii Lui. Moştenitori ai vieţii veşnice făcîndu-ne şi noi, să
«ne închinăm sfintei învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie
la toată lumea. Totdeauna binecuvîntînd pe Domnul, lăudăm învierea Lui
că răstignire răbdînd pentru noi, cu m oartea pe moarte a stricat».
Dreptmăritori creştini,
în vrem ea vieţuirii Sale în trup omenesc pe pămînt, întîlnind o f e 
meie văduvă, cînd îşi ducea pe singurul ei copii la înmormîntare, în ce
tatea numită Nain, Domnul nostru Iisus Hristos a fost cuprins de milă şi
a înviat pe fiul ei. Iar cei care erau de faţă au început să preamărească pe
Dumnezeu, zicînd că «prooroc mare s-a ridicat între ei şi că Dumnezeu
a cercetat poporul Său» (Luca VII, 11— 17). Mai tîrziu, pentru a întări
credinţa unuia dintre mai marii sinagogii, numit Iair, Iisus a înviat pe
copila lui (Marcu V , 21-24 ; 35-43 ; M atei IX, 18-19 ; 13-26 ; Luca V III,
40-42 şi 49-56). în sfîrşit, în Betania, la o mică depărtare de Ierusalim,
In faţa multor oameni, credincioşi şi necredincioşi, Domnul nostru Iisus
Hristos a înviat pe Lazăr, fratele Martei şi Măriei, mort de patru zile,
săvîrşind astfel cea mai mişcătoare şi mai mare m inune a Sa. Istorisind
această faptă, Sfîntul Evanghelist Ioan a scris nu numai una din cele mai
frumoase pagini din întreaga Scriptură Sfîntă, dar şi una din cele mai
bogate în învăţături de credinţă pagini din Evanghelie (XI, 1-46).
După ce au mai trăit o bucată de vreme, ca mai înainte, Lazăr din
Betania, fiica lui Iair şi fiul vă d u vei din N ain au murit din nou. Domnul
nostru Iisus Hristos însă, ridicîndu-se din mormînt, a trecut nu numai de
la moarte la viaţă, ci şi de la viaţa Sa de mai înainte, în trup omenesc,
muritor, pe pămînt, la o viaţă nouă, veşnică, cu trupul Său îndumnezeit,
in ceruri. Ei se înfăţişează acum în duhul nostru, îmbrăcat în toată p u 
terea dumnezeiască ; întreaga făptură văzută şi nevăzută, care caută spre
El, îl cinsteşte şi se închină cu negrăită bucurie în faţa L u i ; împărţind
peste sufletele noastre, El este Domnul nostru. împreună cu Tatăl şi cu
Sfîntul Duh, Domnul nostru Iisus Hristos este acum D um nezeu întru
mărire.
Iubiţii mei fii duhovniceşti,
Scurtă vrem e înainte de înălţarea Sa la cer, Domnul nostru Iisus
Hristos spunea apostolilor S ă i : «Iată, Eu cu voi sînt în toate zilele, pînă
la sfîrşitul veacului» (Matei X X V III, 20). Astfel, după cum, pogorînd pe
pămînt, la întrupare, n-a părăsit cerul, tot aşa, înălţîndu-se la cer, după
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înviere, n-a părăsit p ă m în tu l Pe tronul măririi la dreapta Tatălui, în ce
ruri El şade, dar şi aici cu noi în chip nevăzut este. Din dragoste, El co
boară cu Duhul Său în duhul nostru, iar noi prin credinţă ne ridicăm cu
duhul nostru în Duhul Lui. Hristos este în noi şi noi sîntem în El.
Pentru a descoperi oamenilor credincioşi pe Dumnezeu, Domnul nos
tru Iisus Hristos nu se mai înfăţişează acum propovăduind ca Profet şi
învăţător, în trup omenesc. Fiul lui D um nezeu întru mărire vorbeşte acum
Bisericii Sale, prin Sfîntul Duh, Mîngîietorul, Duhul adevărului. Pentru
sfinţirea noastră, pe Sfîntul Duh îl trimite de la Părintele nostru ceresc
la noi, iar pentru mîntuirea noastră pururea la Tatăl mijloceşte, ca A r
hiereu după rînduiala lui Melchisedec, împăratul păcii. Iar ca Domn al
tuturor care printr-însul s-au făcut pentru a vieţui într-însul. El ne trage
şi ne ţine pe noi toţi în împărăţia Sa, cu Duhul puterii dragostei Sale.
Dacă, în adevăr, noi credem că Hristos este în noi cu Duhul Său şi
că noi sîntem în El, cu duhurile noastre, se cuvine, iubiţii mei, să dovedim
aceasta prin vieţuirea noastră potrivit cu învăţătura Lui.
In credinţa cea dreaptă statornici să fim ; faţă de Biserică să rămînem în ascultare d e p lin ă : către D um nezeu rugăciuni să înălţăm «pentru
toţi oamenii..., fiindcă acesta este lucru bun şi primit înaintea M întui
torului nostru Dumnezeu» (I Timotei II, 1-3).
în cucernicie adevărată să ne petrecem viaţa. Să nu uităm însă că
«Cucernicia curată şi neîntinată la Dumnezeu şi Tatăl acesta este : să
cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazul lor şi să ne păzim pe noi fără
de pată...» (Iacob I, 27).
Unii pe alţii să ne ajutăm la nevoie, cu fapta şi c u v în tu l; binele
obştesc cu toţii să-l căutăm şi împreună să-l săvîrşim ; la înfrîngerea
greutăţilor prin care trece ţara, în vrem ea de acum, să ne aducem întreaga
noastră contribuţie.
Iubiţi credincioşi,
Bucuria tradiţională a prăznuirii învierii Domnului este copleşită,
anul acesta, de durerile pe care le-a provocat întregului nostru popor
cumplitul cutremur care a zguduit pămîntul patriei în seara zilei de
4 martie. în m ulte locuinţe atinse de furioasa încleştare a stihiilor na
turii s-a abătut umbra morţii crude peste numeroşi fraţi ai noştri, la în 
tâmplare : vîrstnici, tineri şi prunci. A u rămas în urmă copii fără părinţi
şi părinţi fără c o p ii; surori şi fraţi, prieteni sau tovarăşi de viaţă ori
muncă s-au despărţit unii de alţii, fără de veste, pentru totdeauna. Cu,
miile se numără cei care au fost supuşi unor chinuitoare suferinţe sau
au fost lipsiţi de tot ce agonisiseră cu trudă, prin munca lor de ani şi ani.
La durerea sfîşietoare şi lacrimile fierbinţi pentru pierderea de vieţi o m e
neşti se adaugă astfel întristarea şi amărăciunea pentru pierderea de
bunuri materiale.
Participînd cu întreaga noastră fiinţă la zguduitoarea durere care s-a
abătut asupra ţării, în zilele de acum, pe cei care şi-au pierdut viaţa să-i
ourtăm la loc de cinste în inimile noastre şi către Dumnezeu pentru odihna
sufletelor lor, în ceruri, rugăciuni stăruitoare să înălţăm. Pe cei în mare
întristare să-i m îngîiem şi îmbărbătăm, făcîndu-ne părtaşi suferinţelor lor.
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Pe cei în n evoi cu dragoste frăţească să-i ajutăm , punînd darul nostru în
contul omeniei 1977, ca jertfă bineplăcută lui D um nezeu. «Aceasta însă
să o ştim bine, zice Sfîntul Apostol P a v e l : Cine sam ănă cu zgîrcenie cu
zgîrcenie va şi secera, iar cine sam ănă întru binecuvîntări întru binecuvîntări va şi secera...» (II Cor. IX, 6-7). Potrivită cu fapta este şi răsplata
lui Dumnezeu. Omenia să fie omenie, cu gîndul, cu cuvîntul şi mai ales
cu fapta.
Pe lîngă toate acestea, iubiţii m ei fii sufleteşti, în centrul preocupă
rilor noastre de acum să punem trebuinţa reconstrucţiei şi dezvoltării
ţării. Din pricina cutremurului, în unele localităţi rurale şi oraşe, în frunte
cu capitala noastră, Bucureşti, au fost prăbuşite sau avariate zeci de mii
de locuinţe, numeroase întreprinderi, spitale, şcoli, biserici şi alte aşeză
m inte au fost în întregime distruse sau grav deteriorate.
Toate rănile lăsate pe trupul patriei de înfricoşatul cataclism seismic
trebuie tămăduite în întregim e şi cît mai curînd. N um ai o încordare a
minţii şi braţele tuturor fiilor ei, însoţită de o contribuţie bănească a fie 
căruia dintre noi, va putea să scoată ţara din greutăţile pe care ea le
are astăzi.
Să-i ascultăm chemarea şi să ieşim întru întîmpinarea cerinţelor ei.
Totdeauna poporul nostru a dat dovadă de omenie, hărnicie şi dragoste
de ţară. M ai m ult decît în alte vremuri, este nevoie acum de mai cuprin
zătoare omenie, de mai multă hărnicie şi de mai mare dragoste de ţară.
Dragostea de ţară să o arătăm acum prin contribuţia noastră la refacerea
e i ; hărnicia să se învedereze în munca după puterile noastre, iar omenia
să o dovedim prin larga deschidere a inimii şi participarea noastră, în
tot felul, la alinarea durerilor şi împlinirea lipsurilor semenilor noştri.
în această atmosferă de încredere în noi să întîm pinăm sărbătoarea
împlinirii unui veac din ziua proclamării independenţei de stat, care a
fost înfăptuită cu mari jertfe, pentru o parte a poporului nostru, în anul
1877. Cu toate că nu era deplină, independenţa, dobîndită de înaintaşii
noştri acum un veac, este o piatră de hotar în istoria noastră. De aceea,
să-i acordăm cinstirea care i se cuvine, nu numai prin reîmprospătarea
faptelor de independenţă de acum o sută de ani în amintirea noastră, ci
şi prin întărirea în conştiinţa noastră şi manifestarea în afară a indepen
denţei noastre depline şi a suveranităţii naţionale.
Strîns uniţi în jurul cîrmuirii ţârii, pe care o îndrumează cu multă
înţelepciune, cu neclintită hotărîre şi cu rar întîlnită omenie, Preşedintele
Republicii noastre Socialiste, Domnul Nicolae Ceauşescu, să punem toate
puterile noastre în slujba patriei. Rănile pricinuite de cutremur să le tă
măduim, în cît mai scurtă vrem e, iar gîndul nostru să-l ţinem neîncetat
îndreptat spre dezvoltarea şi întărirea ţării, spre bunăstarea şi fericirea
poporului.
Iubiţi credincioşi,
Dacă, precum v-am spus, bucuria prăznuirii Învierii Domnului a fost
copleşită anul acesta de durerile provocate întregii noastre ţări de cutre
murul din 4 martie, această bucurie este cernită şi de o altă durere ce
s-a abătut asupra Bisericii O rtodoxe Române.
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A ţi auzit că în seara de 26 martie Prea Fericitul Părinte Patriarh
Justinian ne-a părăsit şi a trecut către D omnul. V estea plecării sale din
tre noi ne-a îndurerat pe t o ţ i ; înalţi Ierarhi, clerici şi credincioşi. Părin
tele noastru sufletesc, cel care de marile praznice creştineşti ne trimitea
gîndurile şi.urările sale împreună cu îndemnuri pentru o viaţă cu ade
vărat creştină, nu mai este printre noi. El va rămîne însă în istoria Bi
sericii noastre ca un mare conducător de Biserică, precum va rămîne în
sufletele fiilor Bisericii noastre ca un bun şi iubitor părinte sufletesc.
Să rugăm cu toţi pe Bunul Dumnezeu să-I aşeze în rîndurile drepţilor
Săi. Iar pentru viaţa sa aleasă, pentru rîvna pe care a dovedit-o în con
ducerea Bisericii noastre strămoşeşti şi pentru dragostta pe care a arătat-o tuturor, Ierarhi, cler şi credincioşi, să-i cinstim amintirea şi să-l
păstrăm mereu în sufletele noastre, ca pe un bun părinte sufletesc.
Iar acum, în ziua luminatului Praznic al învierii, trimiţîndu-vă cu
vînt de mîngîiere şi îndem n, îmi ridic glasul m eu către Bunul Dumnezeu,
rugîndu-L să verse din plin darurile Sale cele bogate peste fiecare dintre
noi, peste ţara noastră şi peste întreaga lume, păzindu-ne pe noi toţi în
bunăvoirea şi pacea Sa.
A l vostru de tot binele voitor şi pururea către Dumnezeu fierbinte
rugător,
tIUSTIN
Arhiepiscop al Iaşilor
Mitropolit al Moldovei şi Sucevei,
Locţiitor de Patriarh
i
r
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SCRISOAREA IRENICĂ ADRESATĂ INTÎISTĂTĂTORILOR
DE BISERICI CU PRILEJUL ÎNVIERII DOMNULUI
ŞI SFINTELOR PAŞTI - 1977
Sanctitatea Voastră,
Prea iubite frate în Hristos cel înviat,
Milostivul Dumnezeu a îngăduit Bisericilor creştine să serbeze, anul
acesta, toate, în aceeaşi duminică de 10 aprilie, învierea Domnului nostru
Iisus Hristos.
Această bunăvoinţă dumnezeiască este motiv de rară bucurie pentru
întreaga creştinătate, doritoare să-şi afirme unitatea ei şi prin procla
m area simultană «în vestita şi sfînta zi... sărbătoarea sărbătorilor...» în
vierea lui Hristos, începutul învierii celor adormiţi (cf. Canonul Învierii
şi I Cor. XV, 20).
învierea din morţi — cîştigată de M întuitorul Hristos prin jertfa Sa
de pe cruce — pentru o viaţă salvată din stricăciune, a iertării şi unităţii
în Fiul lui Dumnezeu — constituie nădejdea plină de mîngîiere a creşti
nilor. Certitudinea învierii din morţi şi perspectiva trăirii în veşnicie cu
Dumnezeu dau vieţii pe pămînt o temelie mai solidă şi un sens mai înalt,
pentru cei credincioşi.
De aceea, recunoştinţa creştinilor pentru binefacerile aduse de în 
vierea lui Hristos este exprim ată cu acea bogăţie de simţiri, cu acea înăl
ţime de gîndiri, cu acele nuanţe ale grăirii care de veacuri încălzesc
inima, desfată spiritul şi transfigurează fiinţa omenească. «Ce vom răs
plăti Domnului pentru toate cîte ne-a dat nouă ? Că pentru noi, Dumnezeu
este între o a m e n i; pentru firea noastră cea stricată, Cuvîntul trup s-a
făcut şi s-a sălăşluit între n o i ; pentru cei nemulţumitori, binefăcătorul ;
pentru cei robiţi, iz b ă v ito ru l; pentru cei ce şedeau întru întuneric, soa
rele d r e p tă ţii; pe cruce, cel fără patimă ; în iad, lumina ,• în moarte, viaţa ;
învierea, pentru cei căzuţi. Către carele să strigăm : Dumnezeul nostru,
slavă Ţie 1» (Laudele Învierii, glas. 7).
Biserica Ortodoxă Română întîmpină, anul acesta, Patimile şi în 
vierea Domnului după două grele şi dureroase încercări, suferite în cursul
lunii martie : groaznicul cutremur din 4 m artie — care a făcut mii de
victime omeneşti şi a distrus multe şi valoroase bunuri materiale, biserici,
clădiri publice, uzine, locuinţe — şi încetarea din viaţă, în ziua de sîmbătă, 26 martie, a A rhipăstorului său, Prea Fericitul Patriarh Justinian.
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Amintirea acestor două grele încercări, în mesajul nostru pascal,
este făcută din dorinţa ce avem de a reînnoi şi pe această cale adînca re 
cunoştinţă a clerului şi credincioşilor pentru m area mîngîiere adusă po
porului român de mărturiile de compasiune şi simpatie, primite din partea
unor conducători de ţări şi ai Bisericii din lume, şi pentru ajutoarele
generoase oferite în scopul reconstruirii edificiilor, continuării activi
tăţii şi normalizării vieţii, în ţara noastră, România, şi în Biserica noastră
Ortodoxă Română.
Cu încredere în cuvintele Sfîntului Ioan Gură de Aur = «...înviat-a
Hristos şi viaţa vieţuieşte, înviat-a Hristos şi nici un mort nu este în
groapă, că Hristos înviind din morţi, începătură celor adormiţi s-a fă
cu t...» şi cu nădejde neclintită că învierea Domnului va transfigura şi
suferinţele Bisericii şi poporului nostru, cu dragoste frăţească, Vă urăm
să serbaţi învierea Domnului, împreună cu ierarhii, preoţii şi credincioşii
Sfintei Voastre Biserici, în deplină sănătate, bucurie duhovnicească, pros
peritate şi pace 1
Vă îmbrăţişez cu sărutare sfîntă în M întuitorul Hristos Cel î n v i a t !

fIUSTIN
Arhiepiscop al Iaşilor,
Mitropolitul Moldovei şi Sucevei,
Locţiitor de Patriarh

MESAJE ŞI SCRISORI DE FELICITARE
PRIMITE DE ÎNALT PREA SFINŢITUL IUSTIN,
MITROPOLITUL MOLDOVEI ŞI SUCEVEI, LOCŢIITOR DE PATRIARH,
CU PRILEJUL ÎNVIERII DOMNULUI ŞI SFINTELE PAŞTI 1977
Anul acesta, la 10 aprilie 1977, creştinii de pretutindeni au serbat împreună în 
vierea Mîntuitorului Hristos şi s-au bucurat laolaltă de prăznuirea Sfintelor Paşti. Este
un motiv în plus de bucurie şi înţelepciune ecumenică ca anul 1977 să rămînă în istoria
bisericească ca un an al împăcării.
Intîistătătorii de Biserici, conducători şi şefi de confesiuni şi de nominaţiuni creş
tine au ţinut să-şi manifeste dorinţa de unitate prin telegrame, scrisori irenice, tele
grame şi schimb de mesaje trimise I. P. S. Sale Iustin, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei,
locţiitor de patriarh, cu prilejul celui mai măreţ praznic al creştin ătăţii: învierea
Mîntuitorului Hristos.
Toate aceste felicitări arată cinstea deosebită de care se bucură Biserica Ortodoxă
Română în familia Bisericilor Ortodoxe şi lumea creştină de astăzi.
Pentru exemplificare, publicăm cîteva felicitări şi Scrisori irenice din nenumăra
tele telegrame, mes-ajie sau scrisori de felicitare trimise.

Scrisoarea irenică a Sanctităţii Sale DIMITRIOS I,
Patriarhul Constantinopolului
Înalt Prea Sfinţiţi Părinţi,
Înalt Prea Sfinţite Mitropolit aJ M oldovei şi Sucevei IU STIN ,
locţiitor de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Frate iubit în Duhul Sfînt şi împreună slujitor cu smerenia noastră,
Domnule Iustin, har şi pace să aveţi de la D um nezeu.
Cu mare bucurie şi deosebită cinste adresăm înalt Prea Sfinţiei V o a s 
tre şi Prea Sfintei Biserici O rtodoxe Române soră salut frăţesc de sărbă
toare, din partea noastră şi a fraţilor noştri in Hristos, cu ocazia sfintei
şi slăvitei învieri a Domnului nostru şi îmbrăţişîndu-vă în cuget, în dra
goste, cu ocazia marii sărbători, vă răspundem din toată inima,
A devărat a înviat I
Sfîntă înviere, prin care stăpînirea morţii s-a zdrobit şi viaţa veşnică
a răsărit din mormînt, umple de lumină şi de bucurie toată creaţia în cer,
pe pămînt şi pe cele de sub pămînt, reunindu-ne în binecuvîntarea şi
adorarea Celui care ne-a înviat, îndreptăţind şi întărind credinţa şi spe
ranţa noastră în Domnul.
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Lumina şi bucuria aceasta, împreună cu binecuvîntarea şi harul lui
Hristos cel înviat să se verse totdeauna din belşug peste L P. S. Voastră
şi peste turma binecredincioasă a Bisericii O rtodoxe Române.
Harul şi mila Sa nemăsurată să fie cu Înalt Prea Sfinţia V oastră.
A l Înalt Prea Sfinţiei Voastre mult dorit frate iubitor în Hristos,
t Dimitrios I
Patriarhul Constantinopolului

Scrisoarea jrenică a Sanctităţii Sale PIMEN,
Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia
Înalt Prea Sfinţiei Sale,
Înalt Prea Sfinţitului IU STIN f
Mitropolitul M oldovei şi Sucevei,
locţiitor de patriarh al Bisericii O rtodoxe Române,
In aceste mîntuitoare zile ale bucuriei pascale a toată creştinătatea
Vă felicit şi vă întîm pin cu cuvintele veşnic vii şi pline de tîlc a d î n c :
€Hristos a înviat /»
A stă zi toată lumea se luminează cu lumina strălucitoare a Învierii
Domnului şi «Toată făptura prăznuieşte învierea lui Hristos», prin care
se afirmă credinţa noastră, se întăreşte nădejdea, se măreşte dragostea
şi ni se dăruiesc «marile şi preţioasele făgăduinţe» (II Petru I, 4).
Bucuria întru Domnul cel înviat, această măreaţă putere d u h o vn i
cească, care îi uneşte pe toţi fii Bisericii lui Hristos, să însoţească pe
Înalt Prea Sfinţia Voastră şi în aceste luminoase zile şi în toate zilele
vieţii Înalt Prea Sfinţiei Voastre, inspirîndu-Vă şi întărindu-Vă harul în
lucrările iubirii, dreptăţii şi păcii.
Cu toată sinceritatea dorim Înalt Prea Sfinţiei Voastre şi turmei iubi
toare de Dum nezeu pe care o păstoriţi ca în sănătate, bucurie şi în pace
să slăviţi şi să cîntaţi Învierea Domnului nostru Iisus Hristos — izvorul
vieţii veşnice şi fericite — cea de trei zile care a mîntuit lumea.
Cu expresia sentim entelor creştine frăţeşti,
t Pimen
Patriarhul M oscovei şi a toată Rusia
*

M esajul Prea Fericirii Sale M AXIM r
Patriarhul Bisericii O rtodoxe Bulgare
Înalt Prea Sfinţiei Sale,
Înalt Prea Sfinţitului IUSTIN,
Mitropolit al M oldovei şi Sucevei,
Locţiitor de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Înalt Prea Sfinţia Voastră,
Prea Iubite frate în Hristos,
Cu ocazia sărbătorii prea slăvitei învieri a lui Hristos, sărbătoare în
z z ie Sfînta Biserică prăznuieşte şi preamăreşte în chip luminos pe Cel
Izrriat din mormînt, pe Hristos dătătorul de viaţă, salutăm frăţeşte pe
- - 3. O. R. 4/1977
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înalt Prea Siinţia Voastră şi, prin Înalt Prea Sfinţia Voastră, pe sfinţitul
cler ales cu harul lui Hristos şi pe păstoriţii săi, iubitori de Dumnezeu,
adresîndu-vă salutarea pascală creştinească: «Hristos a înviat».
învierea prea mărită a lui Hristos, Domnul nostru, este triumful vieţii
asupra morţii, începutul unei noi vieţi în legătura dragostei şi a păcii, arvuna învierii noastre viitoare şi a nemuririi noastre. De aceea pentru
noi Paştele lui Hristos este un izvor nesecat de bucurie şi de lumină n e împuţinată. Fie ca această zi, pe care a făcut-o Domnul să ne aducă prilej
de bucurie şi de veselie (Ps. CXVII, 24).
Urăm ca sărbătoarea învierii să fie pentru noi un prilej de înnoire
şi un stimulent nou în slujirea noastră, pentru întărirea unităţii O rtodo
xiei şi pentru consolidarea păcii în lumea întreagă.
în aceste zile de grele încercări, ca urmare a marii calamităţi care
a lovit oraşul scaunului patriarhal şi o mare parte din ţara Dvs., exprim ăm
din nou înalt Prea Sfinţiei V oastre sentim entele noastre de compasiune
frăţească şi înălţăm rugăciunea noastră fierbinte către Hristos, dătătorul
de viaţă, la Cel înviat din morţi, pentru ca El să facă veşnică odihnă acelora dintre fiii spirituali ai înalt Prea Sfinţiei Voastre care şi-au sfîrşit
atît de tragic viaţa lor pămîntească şi să mîngîie cu bucurie pascală v e ş 
nică pe toţi cei ai lor atît de dureros încercaţi.
Îmbrăţişîndu-Vă în Domnul nostru Iisus Hristos cel înviat, rămînem
al înalt Prea Sfinţiei V oastre cu dragoste frăţească,
t Maxim
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare
♦
»

Scrisoarea pascală trimisă de I. P. S. MAKARIOS, Arhiepiscopul Ciprului
înalt Prea Sfinţiei Sale,
înalt Prea Sfinţitului Mitropolit IUSTIN,
locţiitor de patriarh al Bisericii O rtodoxe Române,
Prea iubite, mult dorite frate şi împreună slujitor Domnule Iustin;
îmbrăţişîndu-vă frăţeşte în Domnul, cu multă bucurie să întîmpinăm.
Hristos, Mîntuitorul nostru, învingînd stăpînirea iadului şi zdrobind
legăturile morţii s-a sculat din morţi, înviindu-ne şi pe noi, cei morţi
întru păcate. N e bucurăm cu sufletul şi cu inima că lumina mîntuitoare
a strălucit din mormînt şi viaţa veşnică ne-a răsărit.
Copleşiţi de lumina învierii, sîntem cu cugetul lîngă înalt Prea Sfinţia
Voastră, avînd pe buze salutul îngeresc sublim «Hristos a în via t» şi să
rutarea frăţească pascală, iar în inimă rugăciunea fierbinte ca Domnul
cel înviat să vă întărească în lucrarea voastră multilaterală şi să vă în 
vrednicească a serba această însemnată şi sfîntă sărbătoare în sănătate
deplină şi bucurie adevărată, întru m ulţi ani.
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Rugîndu-vă să transmiteţi urările noastre de sărbătoare fraţilor iu
biţi, care alcătuiesc Sfîntul Sinod al Bisericii O rtodoxe Române şi care
vă înconjoară, cu multă dragoste iarăşi vă îmbrăţişez în Domnul cel în 
viat şi răm înem ,
A l Înalt Prea Sfinţiei Voastre mult dorite frate iubitor în Hristos,
t Makarios
Arhiepiscop al Ciprului

Scrisoarea de felicitare trimisă de Sanctitatea Sa VASKEN I,
Patriarhul suprem şi catolicos al tuturor armenilor
L P. S. Sale,
Înalt Prea Sfinţitului IUSTIN,
locţiitor de patriarh al Bisericii O rtodoxe Române,
Hristos a î n v i a t !
Înalt Prea Sfinţia Voastră,
Sîntem deosebit de bucuroşi să adresăm Înalt Prea Sfinţiei Voastre
zceastă scrisoare frăţească cu vestea cea bună a învierii luminoase a lui
Iîsus Hristos şi cu cele mai bune urări pentru ca Domnul să vă dăruiască
jacea Sa, sănătate deplină şi mulţi ani fericiţi de viaţă pentru ca să vă
yuteţi continua misiunea sfîntă pe care o aveţi de a conduce sufletele
zlerului şi credincioşilor sfintei Biserici O rtodoxe Române al cărui loc
uitor de întîistătător sînteţi.
De asemenea, ne rugăm neîncetat pentru ca toate popoarele şi toţi
oamenii din vrem ea noastră, luminaţi de darurile biruitoare revărsate de
Învierea M întuitorului lumii, unindu-se într-o singură simţire şi o sin
gură voinţă să caute şi să găsească calea comună a păcii, fericirii şi a
securităţii vieţii lor.
Cu îmbrăţişare frăţească în Domnul,
t Vasken I
Patriarh suprem
şi catolicosul tuturor armenilor
*

M esajul pascal al Graţiei Sale Dr. DONALD COGGAN
Arhiepiscop de Canterbury, Primat a toată Anglia şi Mitropolit
Înalt Prea Sfinţiei Sale,
Înalt Prea Sfinţitului IUSTIN, locţiitor de patriarh
Înalt Prea Sfinţia Voastră,
Prea iubite frate în Hristos,
«Binecuvîntat fie D umnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos,
*ore după mare mila Sa, prin învierea lui Iisus Hristos din morţi, ne-a
-ascut din nou spre nădejde vie» (I Petru 1,3).
Cu aceste sfinte cuvinte de credinţă şi bucurie pascală vă salutăm
ze Înalt Prea Sfinţia Voastră în acest m om ent special al anului. Încă din
eci Atotputernicul creator şi Tată al nostru al tuturor a hotărît în în ţe
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lepciunea Sa mîntuirea omenirii prin Fiul Său Unul-Născut. Iisus Hristos
născut ele binecuvîntata Fecioară Maria a suferit şi s-a jertfit pe Sine p en 
tru noi, murind pe cruce în ocară.
Dar «Dumnezeu a înviat pe acest Iisus căruia noi toţi sîntem m ar
tori» (Fapte II, 32).
N oi legăm mărturia noastră de adevărul Evangheliei în lumea m o 
dernă de mărturia ucenicilor Săi dintru început care au mărturisit ceea
ce au văzut şi au auzit. Împărtăşim speranţa lor statornică că toate nea
murile din lume vor auzi şi vor crede şi în sfîrşit că în num ele lui Iisus
Hristos tot genunchiul să se plece... «şi că toată limba să mărturisească
că Iisus Hristos este Domnul spre slava lui Dumnezeu-Tatăl» (Filipeni
II, 10— 11).
Fie ca vestea bună despre Iisus care o sărbătorim în aceste zile să
um ple inimile tuturor care «trăiesc pe păm înt» şi fie ca toţi să se unească
în pace în El la picioarele crucii care pentru noi este sem nul victoriei.
V ă îmbrăţişez pe înalt Prea Sfinţia Voastră în credinţa noastră co 
mună şi în dragostea lui Dumnezeu.
A l înalt Prea Sfinţiei V oastre frate cu dragoste în Hristos,
t Donald Cantuar
Arhiepiscop de CarUerbnry — Primat
a toată Anglia şi Mitropolit
*

*

*

I. P. S. IU STIN, Mitropolitul M oldovei şi Sucevei, Locţiitor de pa
triarh, a fost felicitat cu prilejul Praznicului învierii Domnului şi Sfintelor
sărbători ale Paştilor — 1977 — de numeroşi ierarhi ai Bisericilor O rto
doxe surori şi ai Bisericilor neortodoxe, de unele personalităţi ecumenice,
de şefi de culte creştine şi necreştine din ţară şi de peste hotare, de con
ducătorii celor două Arhiepiscopii ortodoxe rom âne din Franţa şi A m e
rica, de ierarhii, clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române.
Toţi cei care au felicitat pe înaltul ierarh, Locţiitor de patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române, au primit cuvenitul răspuns de mulţumire
pentru gîndurile bune şi binecuvîntări arhipăstoreşti.

PflRTen-OMCIRLâ

CUTREMURUL DIN 4 MARTIE 1977
HOTĂRÎRI ŞI MĂSURI LUATE DE SFÎNTUL SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
1.
Raportul Cancelariei Sfîntului Sinod (Tem. 3059/1977). — După cum este cu
noscut, în seara zilei de 4 martie 1977, a avut loc, pe teritoriul ţării noastre, un puternic
cutremur de pămînt, care a produs mari pagube materiale şi multe victim e omeneşti.
Au fost afectate de cutremur foarte multe locuinţe ale cetăţenilor, care în parte
s-au prăbuşit, prinzînd sub dărîmături pe unii din locatarii lor. Pe lîngă aceasta, paT2be au avut de suferit şi unele întreprinderi şi instituţii, care datorită avariilor, au
!ost nevoite să-şi înceteze sau să-şi reducă activitatea, stingherind astfel temporar bunul
ziers al producţiei lor.
Au fost, de asemenea, afectate de cutremur căile de comunicaţii, liniile de te le 
comunicaţii, liniile electrice şi instalaţii industriale, precum şi bunuri obşteşti şi bunuri
:?ersonale ale cetăţenilor.
Pentru înlăturarea consecinţelor cutremurului, prin Decretul prezidenţial din 5 marf e 1977, a fost instituită starea de necesitate pe întreg cuprinsul ţării noastre.
DL Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Republicii Socialiste România, prin decretul
F=s-menţionat, a făcut un călduros apel la populaţia ţării ca să acţioneze cu rapiditate
rentru înlăturarea dărîmăturilor, spre a se mai putea salva eventualii supravieţuitori
rare au fost prinşi sub dărîmături şi pentru a se salva pe cît posibil bunurile materiale
île cetăţenilor ale căror locuinţe erau periclitate de o eventuală prăbuşire.
Prin grija conducerii de stat s-au luat măsuri pentru acordarea de asistenţă medi
cală persoanelor care au fost rănite precum şi pentru cazarea cetăţenilor care au rămas

ilr â adăpost.
La chemarea Preşedintelui Republicii Socialiste România, întreaga populaţie din
^calităţile afectate de cutremur, precum şi forţele armate, gărzile patriotice, studenţii
şi muncitorii din întreprinderi şi instituţii, ca şi cetăţeni din alte localităţi, au venit
şj au muncit în mod eroic pentru salvarea unor cetăţeni de sub dărîmături, au con3ibuit la dezafectarea locuinţelor prăbuşite şi la prevenirea prăbuşirii altora.
Biserica Ortodoxă Română a răspuns şi ea imediat la chemarea adresată întregului
Tcror de către Dl. Preşedinte ai Republicii Socialiste România, considerînd că aceasta
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este o datorie de onoare, patriotică şi cetăţenească, de a fi alături de toţi fiii ţării în
aceste zile de grea încercare.
Astfel, chiar în dimineaţa următoare cutremurului, 5 martie 1977, a avut loc la
Cancelaria Sfîntului Sinod o şedinţă de lucru cu personalul de conducere şi angajaţii
cu răspundere din cadrul Administraţiei Patriarhale, Casei de Pensii, a Arhiepiscopiei
Bucureştilor. Lucrările au fost conduse de P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar
patriarhal şi P. S. Roman Ialomiţeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
In cadrul şedinţei au fost luate o serie de măsuri în legătură cu starea de n ece
sitate decretată în urma cutremurului şi pentru înlăturarea pagubelor pricinuite bunu
rilor bisericeşti.
Ca urmare, chiar în ziua de 5 martie 1977 Cancelaria Sfîntului Sinod a dat o tele
gramă tuturor centrelor eparhiale din Patriarhia Română, care au fost rugate să ia
următoarele m ă su ri:
— Personalul bisericesc să sprijine comandamentele locale cu privire la starea
de necesitate decretată în urma cutremurului din seara zilei de 4 martie 1977.
— In termen de 3 zile să comunice telefonic la Cancelaria Sf. Sinod pagubele mai
mari pricinuite imobilelor bisericeşti de cutremur, precum şi victim ele din rîndul per
sonalului bisericesc.
— în termen de 7 zile Centrele eparhiale să comunice în scris Cancelariei Sf. Sinod
pagubele suferite de bisericile şi imobilele bisericeşti din cadrul Bisericii Ortodoxe
Române, cu estimarea valorică a acestora, precum şi situaţia victimelor omeneşti din
rîndul personalului bisericesc.
In cadrul şedinţei din 5 martie 1977 s-au luat şi o serie de măsuri locale cu pri
vire la imobilele Administraţiei Patriarhale, Arhiepiscopiei Bucureştilor, Institutului
teologic Universitar şi Seminarului teologic din Bucureşti, în scopul de a se remedia
stricăciunile pricinuite de cutremur, de a se proteja imobilele de eventuale intemperii,
de a se repune în stare de funcţionare atelierele, tipografia şi birourile, de a se constata
starea de degradare a unor biserici în vederea avizării slujirii în ele sau închiderii
unora etc.

♦
In ziua de 7 martie 1977 a avut loc o nouă şedinţă a Permanenţei Consiliului N a 
ţional Bisericesc şi a Arhiepiscopiei Bucureştilor la cancelaria Sf. Sinod, cu care prilej
s-a analizat modul în care au fost executate măsurile luate în şedinţa din 5 martie
şi s-au dat dispoziţiile ce se impun în momentul de faţă pentru remedierea pagubelor
pricinuite de cutremur.
în cotinuare s-au examinat pagubele pricinuite unor imobile ale Administraţiei
Patriarhale şi ale Arhiepiscopiei Bucureştilor, inclusiv ale Institutului teologic şi ale
Seminarului teologic din B ucureşti; s-au examinat măsurile ce s-au întreprins pînă în
prezent pentru remedierea lor şi s-au luat măsuri corespunzătoare în continuare, avînd
ca scop repunerea în funcţiune a birourilor şi atelierelor de producţie, protejarea imo
bilelor de eventualele intemperii şi s-au dat îndrumări pentru estimarea pagubelor pri
cinuite bunurilor Administraţiei Patriarhale de această mare calamitate.
Prea Fericitul Patriarh Justinian, de acord cu conducerea Departamentului Cul
telor, a dispus convocarea Sinodului permanent pentru ziua de joi 10 martie 1977,
orele 10,00 spre a examina pagubele pricinuite de cutremur bunurilor bisericeşti din
Patriarhia Română şi măsurile de urgenţă c e trebuie luate pentru înlăturarea lor.
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2.
Hotărîri ale Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Române. — Sinodul per
manent al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 10 martie 1977f a luat
In examinare referatul informativ al Cancelariei Sf. Sinod privind pagubele pricinuite
bunurilor bisericeşti din Patriarhia Română de cutremurul din 4 martie 1977 şi măsu
rile de urgenţă ce trebuie luate pentru înlăturarea lor.
Ţinînd seama de măsurile luate de conducerea de stat cu privire la munca de
înlăturare a efectelor cutrem urului; în urma discuţiilor care au avut loc, la oare au
luat parte toţi membri prezenţi, Sinodul Permanent a h o tă r ît:
— S-a luat act de referatul informativ al Cancelariei Sf. Sinod privind pagubele
pricinuite bunurilor bisericeşti din Patriarhia Română, de cutremurul din 4 martie 1977
şi măsurile de urgenţă ce trebuie luate pentru înlăturarea lor ,•
— Cancelaria Sf. Sinod va recomanda Centrelor eparhiale să se ia măsuri cores
punzătoare pe plan local, pentru restaurarea şi conservarea bunurilor bisericeşti afec
tate de cutremurul din
martie 1977. In acest scop, se vor întocmi, prin Serviciile
tehnice respective, documentaţii tehnice pentru toate obiectivele care au suferit stri
căciuni, trecîndu-se imediat, pe baza stabilirii priorităţilor, la restaurarea, rezidirea sau
repararea tuturor obiectivelor ce necesită acest lucru, acordîndu-se prioritate monu
mentelor istorice bisericeşti, şcolilor teologice şi valorilor patrimoniului cultur-al naţional.
— Cancelaria Sf. Sinod va recomanda Centrelor eparhiale să ia măsuri urgente
pentru ca folosirea bisericilor grav avariate să se facă numai cu avizul scris al perso
nalului tehnic calificat, spre a nu se pune în pericol viaţa credincioşilor. Să se ia mă
suri pentru repararea urgentă a acestor biserici, spre a fi redate cultului.
— Cancelaria Sf. Sinod va solicita Centrelor eparhiale ca, pînă cel mai tîrziu
20 martie 1977, să trimită situaţia analitică a pierderilor, pe categorii de bunuri şi
gradul de avarii, delimitînd pe tabele aparte monumentele istorice afectate şi bunurile
*?arţinînd patrimoniului cultural naţional.
— Cu privire la reluarea cursurilor la şcolile teologice, eparhiile care au în cuorinsul lor asemenea şcoli, vor lua măsuri imediate pentru ca acestea să-şi continuie
cursurile în mod normal, utilizînd însă numai acele încăperi pentru care au primit în
scris aviz tehnic calificat.
— In ceea ce priveşte ofertele de ajutoare primite din partea unor Biserici şi
organizaţii bisericeşti de peste hotare, acestea vor fi acceptate.
— Cancelaria Sf. Sinod va difuza, de urgenţă, tuturor unităţilor bisericeşti din
Patriarhia Română, Pastorala prin care Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române adre
sează credincioşilor săi cuvînt de îmbărbătare şi îndemn de solidarizare în opera de
înlăturare a efectelor cutremurului şi de sprijinire a măsurilor indicate de Conducerea
de stat în această privinţă.
— Cancelaria Sf. Sinod va comunica Centrelor eparhiale din Mitropoliile UngroTlahiei, Moldovei şi Sucevei şi Olteniei, să reprogrameze conferinţele de orientare
a clerului.
— La conferinţe clerul va fi orientat pe linia pastoralei adresată de Sf. Sinod,
In legătură cu solidarizarea credincioşilor în opera de înlăturare a efectelor cutre
murului.
In legătură cu adoptarea unor măsuri privind comportarea corespunzătoare a cle
rului în aceste momente, Sinodul Permanent a h o tă r ît:
— II. PP. SS. Mitropoliţi vor lua legătura, de îndată cu PP. SS. Episcopi sufragani,
cirora le vor aduce la cunoştinţă îndatorirea de a convoca imediat la Centrul eparhial
4
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respectiv, pe PP. CC. protoierei, în vederea transmiterii următoarelor îndrumări ale
Sinodului Permanent, spre a fi aduse de urgenţă la cunoştinţa preoţilor :
a) Slujbele religioase se vor oficia în biserici, după rînduiala cunoscută. Pe cît
posibil, se va căuta să se reducă unele slujbe din cursul săptămînii, sau din durata
acestora, spre a se da posibilitatea credincioşilor să participe la activităţile excepţionale
impuse de urmările cutremurului şi spre a se face, totodată, economie de curent elec
tric. în predici preoţii vor combate eventualele fenomene de misticism bolnăvicios,
care ar putea să apară în asemenea împrejurări.
b) Preoţii vor îndruma pe credincioşi să contribuie în scopul ajutorăriii sinistra
ţilor cu depunerea de sume la Contul special constituit, numit «Contul 1977 — A ju
toare sinistraţi cutremur».
c) Cu deosebire, în aceste momente, preoţii vor păstra strînse legături de cola
borare cu autorităţile locale, în vederea mobilizării credincioşilor la activităţile obşteşti.
îndrumările de mai sus vor fi incluse şi în programul conferinţei de orientare a
clerului şi în programul conferinţei administrative.
t JUSTINIAN
Preşedintele Sfîntului Sinod Permanent

t Antonie Ploieşteanul
Secretarul Sfîntului Sinod Permanent

3.
Telegrama trimisă de către membrii Sfîntului Sinod D-lui Nicolae Ceauşescu,
Preşedintele R. S. România. — în situaţia tragică prin care a trecut ţara noastră în
urma acestei grele calamităţi, Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a trimis
Domnului N icolae Ceauşescu, Preşedintele Republicii Socialiste România, următoarea
telegramă :

Domniei Sale
Domnului NICO LAE CEAUŞESCU,
Preşedintele Republicii Socialiste România
Profund îndureraţi de pierderile de vieţi om eneşti şi pagubele m a te
riale pricinuite de năpraznicul cutremur ce s-a abătut asupra ţării noastre
în seara zilei de 4 martie a.c., membrii Sfîntului Sinod al Bisericii O rto
doxe Române, am stabilit măsurile ce trebuie luate de urgenţă de clerul
şi credincioşii ortodocşi în vederea sprijinirii acţiunii de înlăturare şi
depăşire a urmărilor dezastruoase ale acestei cumplite calamităţi care a
lovit ţara noastră.
V ă rugăm să fiţi pe deplin încredinţat că nu vo m precupeţi nici un
efort pentru a pune în practică directivele date de conducerea de stat,
de înţeleptele şi permanentele îndrumări şi îndemnuri date de Domnia
Voastră personal în capitală şi în toate localităţile greu lovite de acest
cataclism.
Prezenţa Domniei Voastre la toate punctele greu calamitate, zi şi
noapte, a dat curaj întregii naţiuni, însufleţindu-ne pe toţi să ne simţim
o inimă şi un gînd alături de Dumneavoastră.
în aceste m om ente de grea încercare, Biserica noastră, credincioşii
şi slujitorii ei, ne vo m da toată silinţa să participăm la învingerea tuturor
greutăţilor şi la asigurarea desfăşurării nestingherite a activităţii fiilor
patriei noastre, pe calea bunăstării şi propăşirii.
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Dorim, de asemenea, să V ă asigurăm că îmbrăţişăm cu toată căldura,
iniţiativa pornită din sentim ente de adîncă solidaritate umană a consti
tuirii Comitetului Naţional de Ajutorare de sub preşedinţia D-nei Elena
Ceauşescu şi v o m contribui împreună cu toţi slujitorii şi credincioşii
Bisericii noastre la realizarea înaltului scop pe care şi-l propune.
N e angajăm cu toate puterile noastre să stăruim cu timp şi fără timp
pentru ca ajutorul şi contribuţia noastră la opera de refacere a ţârii să
fie cît mai valoroase şi cît mai grabnice. In acest scop am dat îndrumări
precise tuturor clericilor şi credincioşilor noştri.
Stăpîniţi de aceste gînduri şi sentim ente, vă rugăm mult, Stimate
Domnule Preşedinte să primiţi expresia profundei noastre admiraţii p en 
tru exem plul de more curaj şi acţiune cu care aţi îmbărbătat întregul
nostru popor în aceste clipe grele, precum şi legămîntul nostru ferm că
vom fi lîngă dvs. şi lîngă harnicul nostru popor pentru a sprijini cu n e 
clintită hotărîre şi cu abnegaţie toate măsurile m enite să ducă la resta
bilirea unei vieţi prospere şi fericite în scumpa noastră patrie.
t JUSTINIAN

Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române
t Iustin
Mitropolitul Moldovei şi Sucevei

t Nicolae
Mitropolitul Ardealului

t Teoctist
Mitropolitul Olteniei

t N icolae
Mitropolitul Banatului

t Antim
Arhiepiscopul Tomisului şi Dunării de Jos

t Teofil
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului
şi Clujului

t Iosif
Episcopul Rîmnicului şi Argeşului

t Antim
Episcopul Buzăului

t Partenie
Episcopul Romanului şi Huşilor

t Emilian
Episcopul Alba Iuliei

t Visarion
Episcopul Aradului, Ienopolei
şi Hălmagiului

t Vasile
Episcopul Oradiei

t Antonie Ploieşteanul
Episcop vicar patriarhal

t Roman Iaiomiţeanul
Episcop vicar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor

t Adrian Botoşăneanul
Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor

t Nestor Severineanul
Episcop vicar al Arhiepiscopiei
Craiovei

t Timotei Lugoj anul
Episcop vicar al Arhiepiscopiei
Timişoarei şi Caransebeşului

t Epifanie Tomitanul
Episcop vicar al Arhiepiscopiei
Tomisului şi Dunării de Jos
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t Justinian Maramureşanul
Episcop vicar al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului şi Clujului

t Gherasim Piteşteanul
Arhiereu vicar al Episcopiei
Rîmnicului şi Argeşului

t Veniamin Rîmniceanul
Arhiereu vicar al Episcopiei Buzăului

t Eftimie Bîrlădeanul
Arhiereu vicar al Episcopiei
Romanului şi Huşilor

4.
Tot cu acest prilej Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a trimis clerului
şi credincioşilor din Patriarhia Română următoarea pastorală :

Iubiţi fii duhovniceşti,
Ţara şi poporul nostru a trecut în vrem ea din urmă prin momente de
grea încercare. Îngrozitorul cutrem ur din 4 m artie a afectat întinse re 
giuni ale patriei şi îndeosebi capitala ţării. Au avut loc pierderi deosebit
de grele de vieţi omeneşti, mii de persoane au fost accidentate, nenum ă
rate clădiri au fost distruse sau avariate, aducîndu-se imense prejudicii
economiei noastre naţionale.
Şi Biserica noastră a fost greu încercată de această cumplită cala
mitate. N um eroase biserici şi clădiri ale unor instituţii bisericeşti au su
ferit puternice avarii, unele din ele s-au prăbuşit, iar altele a trebuit să
fie închise, întrucît ameninţă cu năruirea.
Ca fii ai Bisericii sîntem datori să înălţăm Atotputernicului Dum
nezeu rugăciuni fierbinţi ca să-i odihnească cu drepţii pe cei ce au suferit
m oarte năprasnică şi să aducem mulţumiri pentru cei rămaşi în viaţă,
în acelaşi timp, împreunînd rugăciunea cu fapta, avem datoria să p arti
cipăm cu spirit de dăruire şi de înaltă răspundere la acţiunea de înlătu
rare a urm ărilor cutremurului şi de vindecare a tuturor rănilor. în această
îm prejurare atît de grea, Biserica noastră — care de-alungul veacurilor
şi-a împletit propria sa viaţă cu viaţa poporului român, bucurîndu-se sau
suferind împreună cu el — înţelege să fie prezentă prin cuvîntul ei de
îm bărbătare şi mîngîiere, prin îndemn stăruitor la munca de refacere a
tuturor pagubelor.
Vă facem deci, iubiţii noştri fii duhovniceşti, părintească şi stărui
toare chem are de a răspunde cu toată conştiinciozitatea la apelul pe care
Conducerea de Stat l-a adresat tuturor cetăţenilor în vederea normali
zării integrale a vieţii patriei noastre. Vă îndemn să vă uniţi eforturile
voastre în această mare acţiune patriotică. Atît ca fii ai Bisericii, cît şi
ca cetăţeni ai Patriei, se cuvine să daţi dovadă de o înaltă atitudine m o
rală şi patriotică, de hărnicie şi disciplină, de solidaritate şi într-ajutorare
frăţească în vederea depăşirii m om entelor grele prin care trecem. Fiecare
la locul său de muncă să facă tot ceea ce este omeneşte cu putinţă pentru
a-şi aduce contribuţia sa la progresul şi prosperitatea Patriei.
Fiecare din noi, clerici şi credincioşi, să-şi aducă din toată inima
aportul său, participînd cu întreaga dăruire la acţiunea de ajutorare p u 
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blică a sinistraţilor, prin depunerea de sume în contul special constituit
în acest scop, numit «Contul 1977, ajutorarea sinistraţi cutremur».
Omenia noastră tradiţională, solidaritatea noastră frăţească şi pa
triotismul nostru desăvîrşit, să se manifeste cu acest prilej în chip deplin.
Să dăm dovadă şi în această împrejurare de tăria de nezdruncinat a
unităţii naţiunii noastre şi de dragoste de patrie şi năzuinţa spre progres
care au însufleţit întotdeauna, de-a lungul istoriei, poporul nostru.
Avem încredere că Bunul Dumnezeu ne va ajuta să dobîndim deplină
izbîndire în strădaniile noastre unite, pentru restabilirea bunurilor şi a
valorilor noastre naţionale şi bisericeşti.
Cu convingerea că acest apel va găsi răsunetul cuvenit în inimile
tuturor dreptcredincioşilor Bisericii noastre, rugăm pe Părintele Ceresc
să ne aibă în pază şi să ne întărească puterile în lucrarea ce ne stă
înainte.
Dată în Bucureşti, 10 martie 1977.
Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Semnează toţi membrii Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe R om âne.
ţ

5. Telegrame de compasiune primite de Prea Fericitul Patriarh Justinian,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Intîistătătorii de Biserici, conducătorii de organizaţii creştine şi necreştine şi-au
exprimat durerea faţă de suferinţele pricinuite de cutremurul din 4 martie şi au oferit
ajutorul lor.
Din numeroasele telegrame, mesaje şi scrisori de compasiune publicăm urmă
toarele :
Telegrama Sanctităţii Sale DIMITRIOS I, Patriarhul Constantinopolului
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii O rto d o x e Române,
Membrilor Sîîntului Sinod şi tuturor credincioşilor Bisericii soră,
Prea Fericirea V oastră,
Exprimînd Prea Fericirii V o a stre mult-iubită adînca noastră durere şi compasiune
în legătură cu vic tim e le omeneşti şi pierderile spirituale şi materiale p ro v o c a te de gro
zăvia cutremurului d e pămînt, ne rugăm neîncetat Stăpînului A totputernic şi C rea to 
rului universului ca să ferească sfîntul vo stru pămînt şi pe credincioşii săi de o ase
menea încercare şi să aline durerea nemîngîiată a mamelor şi a taţilor pentru fii şi
fiice, a fraţilor şi surorilor, a bunicilor şi nepoţilor .
De asemenea, rugăm pe Ziditorul nostru, Stăpînul vieţii să ierte şi să dea odihnă
veşnică celor căzuţi sub furia naturii şi să Întărească pe supravieţuitori să-şl refacă
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totul, să-şi găsească reculegerea, stăpînirea d e sine, încrederea în viitor şi nădejdea
creştină.
A l vo stru îrate Împreună-slujitor, şi fierbinte-rugător către Domnul,

t Dimitrios I
Patriarhul Constantinopolului
*
i
I

Telegrama Sanctităţii Sale BENEDICT, Patriarhul Ierusalimului
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN ,
Patriarhul Bisericii O rto d o x e Române
Sîntem adine mişcaţi de cutremurul dezastruos care a lovit pe harnicul şi credin
ciosul popor român şi exprimăm totodată marea noastră durere pentru cei care au avut
de sulerit şi condoleanţe sincere pentru familiile îndurerate, rugîndu-ne Domnului la
Sfîntul Mormînt pentru întărirea, sprijinirea şi alinarea lor.
Cu dragoste frăţească şi sinceră îmbrăţişare,

t Benedict
Patriarhul Ierusalimului
*
Telegrama Sanctităţii Sale PIMEN, Patriarhul M oscovei şi a toată Rusia
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii O rto d o x e Române,
Cu adîncă durere prezentăm Prea Fericirii V o a stre iubite şi Bisericii O rto d o x e
Române sincerele noastre condoleanţe cu prilejul catastrofei care s-a abătut asupra
ţării voastre.
Din inimă înălţăm rugăciuni către Domnul pentru voi, pentru sfîntă Biserică O r 
todoxă Română şi pentru poporul român.
Cu cordială afecţiune,

t Pimen
Patriarhul M oscovei şi a toată Rusia
♦
Telegrama Prea Fericitului Părinte GHERMAN, Patriarhul Serbiei
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN,
Cu ocazia groaznicului seism care a lovit România prietenă V ă rugăm să primiţi
frăţeşti condoleanţe. A dresăm rugăciuni bunului Dumnezeu pentru odihna sufletelor
victim e lo r şi pentru înlăturarea grabnică a rănilor.

Al Prea Fericirii Voastre frate în Hristos,
t Gherman
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sîrbe
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Telegrama Sanctităţii Sale MAXIM, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JU STINIAN ,
Patriarhul Bisericii O rto d o x e Române,
Prea Fericirea V oastră, împreună cu membrii Siîntului Sinod, V ă rog să binevoiţi
a primi sentimente ele profundă şi sinccră simpatic cu prilejul groaznicei nenorociri
care a lovit poporul frate român.
Cu dragoste fierbinte în Domnul nostru,

t Maxim
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare
♦
Telegrama Prea Fericitului Părinte VASKEN If Patriarh suprem şi catolicos al tuturor
armenilor
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii O rto d o x e Române,
Profund îndurerat de catastrofa nemiloasă abătută asupra ţarii şi capitalei româ
neşti în genunchi ne rugăm pentru odihna sufletelor celor jertfiţi.
Bunul Dumnezeu să v ă întărească inimile şi să aline durerile tuturor celor greu
încercaţi.
în acest ceas năprasnic v ă rugăm Prea Fericite şi iubite patriarh să primiţi m ăr
turia simţămintelor noastre de durere şi de îmbărbătare frăţească a noastră personal
şi a întregii Biserici A p o sto lic e Armene.
A d în c îndureraţi am oficiat sfînta liturghie şi panihida solemnă, Ia 20 martie, în
catedrala din Ecimiadzin în prezenţa unei mari mulţimi de credincioşi pentru odihna
sufletelor tuturor celor jertfiţi în năprasnicul cutremur.
A m implorat totodată mila şi ajutorul Domnului pentru grabnica lecuire a rănilor
şi refacerea deplină a patriei româneşti care şi nouă ne este scumpă.
V ă îmbrăţişăm cu dragoste în Hristos, •

t Vasken I
Patriarh suprem şi Catolicos al tuturor armenilor
*
Telegrama I. P. S. VASILE, Mitropolitul Varşoviei şi a toată Polonia
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JU STINIAN ,
Patriarhul Bisericii O rto d o x e Române,
In legătură cu cataclismul şi con secinţele tragice pe care le-a avut pentru p o 
porul român şi pentru sfînta Biserică O rtodoxă Română trimit Prea Fericirii V o a s tr e din
partea Bisericii O rto d o x e Poloneze sincere condoleanţe şi profundă compasiune. Ru
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găciuni iierbinţi ridic în faţa Iui Dumnezeu pentru milă şi îndurare faţă de încercatul
său popor credincios, poporul român.
Iubitor frate în Iisus Hristos,

t Vasile
Mitropolitul Varşoviei şi a toată Polonia

Telegrama I. P. S. DOROTEI, Mitropolit de Praga şi a toată Cehoslovacia
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JU STINIAN ,
Patriarhul Bisericii O rto d o x e Române,
Prea Fericirea Voastră, perm iteţi-m i să exprim sentimentele mele de condoleanţe
pentru vic tim e le catastrofei care a atins capitala şi întreaga Dvs. ţară. Rog pe Dumne
zeu să v ă dea putere multă pentru a trece urmările acestei nenorociri. V eşn ică p o 
menire tuturor celor d e c e d a ţ i !

t Dorotei
Mitropolit de Praga şi a toată Cehoslovacia

Telegrama Cardinalului JEAN WILLEBRANDS, Preşedintele Secretariatului pentru
Unitatea creştinilor
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii O rto d o x e Române,
A din e mişcat de catastrofa care a lovit poporul român, a cărui suferinţă am
simţit-o în mod deosebit şi noi, exprimăm Prea Fericirii V o a s tr e aleasă simpatie î m 
preună cu frăţeasca solidaritate creştină şi unire în rugăciune.

t Jean Willebrands
Cardinal

Telegrama Eminenţei Sale LEON GAUTHIER, Preşedintele Episcopilor vechi-catolici
din Elveţia
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN,
Patriarhul Bisericii O rto d o x e Române,
Sîntem alături cu tot sufletul de Biserica O rtodoxă Română şi ţara Dvs. după
groaznicul cutremur de pămînt.

t Leon Gauthier
Episcop
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Telegrama Excelenţei Sale Domnul HAIM ZADOK, Ministrul pentru Afacerile
religioase din Israel
Prea FericiriI Sale
Prea Fericitului Părinte JU STIN IAN ,
Patriarhul Bisericii O rto d o x e Române,
Cu multă tristeţe am primit v e s t e a pierderii multor v i e ţ i în timpul cutremurului
zs^pra ţării Dvs.
Rog p c prea Fericirea V o a stră să transmiteţi familiilor îndurerate şi poporului
credincios sincerele mele condoleanţe.

Haim Zadok
Ministru

s

- *

3

In afara acestor telegrame, multe organisme ecumenice şi organizaţii bisericeşti
oferit să trimită neîntîrziat ajutoare pentru ştergerea urmelor năprasnicului

Printre aceste organizaţii se numără ş i : Consiliul Ecumenic al Bisericilor, prin
de întrajutorare bisericească (CICARW S); Organizaţia romano-catolică de
raritate (CARITAS), din Viena şi din R. F. G erm ania; Consiliul Britanic al Bisericilor
— londra ; Comisia de întrajutorare bisericească a Bisericii Reformate din Danemarca
Di^church Aid — C openhagen); Das Diakonisches Werk (Opera de întrajutorare)
sc«*rtiziînd Bisericilor Evanghelice din R. F. Germania ; Biserica Presbiteriană din StaUnite ale A m e r ic ii; Alianţa Mondială Reformată — Geneva ; Federaţia Luterană
— G e n e v a ; Federaţia Protestantă din F ranţa; Conferinţa Bisericilor EuroţK r- — Geneva ; Fundaţia «Apel pentru conştiinţă» din Cadrul Federaţiei Evreieşti
«

SlU.A.
Toate comunităţile şi parohiile ortodoxe române de peste hotare.
Tuturor le-a răspuns Prea Fericitul Patriarh JUSTINIAN prin următoarea te-

jHr-prană :

Mulţumim din inimă pentru compasiunea exprimată în legătură cu
Pierderile
?r. n ^ mensele pierderi de vieţi omeneşti, distrugeri de locuinţe,
e industriale şi economice şi instituţii social-culturale, cutremurul
n l z ă s tiri, care nu mai pot fi folosite în prezent, iar alte peste 1200 de
TLserici necesită reparaţii însemnate. Seminariile teologice şi alte instiin bisericeşti au suferit, de asemenea, mari pagube.
Exprimîndu-vă gratitudinea noastră pentru sprijinul oferit, vă comuiul:.î z i că ajutorul Dvs. poate fi trimis Bisericii Ortodoxe Române în eon
ii^ 1300 prin Banca de Comerţ Exterior.

t J u s tin ia n
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române
Cu toate că seismul natural a lovit din plin locaşurile de cult şi edificiile Bise
ricii O rtodo xe Române, ierarhii , clerul şi credincioşii ei au fost alături de mobilizarea
generală a ştergerii urmelor im e d ia te prin salvarea de v ie ţ i omeneşti, bunuri materiale,
opere de artă şi au dat tot sprijinul.
Odată constituit Contul 1977, sau Contul omeniei, în prim ele rînduri s-au aflat
şi ierarhii, preoţii, credincioşii şi slujitorii Bisericii O rto d o x e Române, d o v e d in d şi prin
aceasta că au fost, sînt şi v o r fi alături de întreg poporul român atît la bucurie dar
mai ales la durere.
în afară de depunerile «din conştiinţă» cetăţenească şi creştină pentru Contul
omeniei, Biserica O rtodoxă Română s-a angajat să depună o sumă d e circa 21 milioane
de lei, proveniţi din colectele b e n e v o le (ierarhii au cedat salariul pe o lună, directorii
consilieri şi salariaţii superiori d e la centrul Patriarhiei şi centrele eparhiale, precum şi
cîntăreţii bisericeşti i-au urmat, angajaţii şi sindicatele instituţiilor şi administraţiei
bisericeşti au donat beneficiile etc.).
$i de această dată, ca de altfel în tot decursul istoriei, Biserica O rtodoxă Română
s-a d o v e d it ataşată credincioşilor săi şi poporului împlinind cu cinste şi demnitate
fapta samarineanului din Evanghelie, care, nu numai că a ajutat pe aproapele, ci l-a
asigurat de permanentă asistenţă pînă la vindecarea tuturor rănilor sale.
P . D ia c .- H u r e z

«

t
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CENTENARUL INDEPENDENŢEI
1877 — 1878*
Rostind în ziua de 9 mai 1877, de la înalta tribună a parla
mentului român, memorabilele cuvinte : „...sîntem independenţi,

sîntem naţiune de sine stătătoare... sîntem o naţiune liberă şi in
dependentă...», Mihail Kogălniceanu, ministrul de externe de
atunci, vestea în faţa întregii lumi hotărîrea cîrmuirii ţării de pro
clamare a independenţei de stat a României şi totodată dădea ex
presie convingerii adînci şi simţirii înalte de care a fost însufleţit
poporul nostru în toată curgerea anilor existenţei sale.
Pămînt străin n-a rîvnit să cucerească niciodată poporul nos
tru, iar la cotropirea altor popoare nu şi-a abătut nicidecum gîn
dul. Recunoscînd şi respectînd dreptul tuturor popoarelor de a-şi
făuri viaţa lor liberă, poporul român şi-a croit, în acelaşi timp, şi
drumul său propriu în istorie, străduindu-se să-şi clădească o viaţă
a sa, înlăuntrul hotarelor sale şi să coopereze în tot felul cu popoa
rele vecine. Dar, cînd vitregiile vremurilor l-au silit să se apere de
cotropire, sau împilare, s-a ridicat cu arma în mînă împotriva nă
vălitorilor, pentru a-şi apăra libertatea, săvîrşind fapte de vitejie
care au intrat în istorie înveşmîntate în nimb de legendă.
în cartea vieţii sale poporul nostru a înscris, în adevăr, cu litere
ae foc pagini de vitejie, dar n-a izbutit să-şi păstreze totdeauna in
dependenţa sa totală.
Independenţa este starea de viaţă proprie, liberă şi demnă a
unui popor. Ea cuprinde dreptul fundamental, inalienabil al ori
cărui popor de a se cîrmui singur în statornicirea aşezărilor sale
lăuntrice şi ale relaţiilor cu alte popoare, precum şi în desfăşurarea
şi dezvoltarea: vieţii sale, este însăşi condiţia de existenţă liberă a
unui popor cu identitate proprie. De aceea, fără independenţă, un
popor este lipsit de posibilitatea de a-şi făuri o viaţă a sa, proprie,
In ţara sa, precum şi de a-şi aduce contribuţia sa liberă la viaţa în
*

* Cuvînt festiv rostit în Catedrala patriarhală, duminică,

8

mai 1977.
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tregii lumi. Lipsit de independenţă, un popor nu-şi poate dezvolta
în libertate şi după nevoile şi interesele sale, istoria sa proprie.
Independenţa poate fi suprimată cu forţa, pentru o vreme mai
scurtă sau mai îndelungată, dar, ca element constitutiv al fiinţei
unui popor, ea nu poate fi dezrădăcinată din conştiinţa lui.
Statul nostru a putut fi împărţit, pierzîndu-şi unitatea sa ad
ministrativă ; a putut fi supus unor dominaţii străine. Dar nimeni
n-a putut să dezrădăcineze din fiinţa naţiunii noastre conştiinţa
originei sale daco-romane, certitudinea autohtoniei în spaţiul te
restru carpato-dunărean, memoria istorică a continuităţii vieţuirii
sale neîntrerupte pe pămîntul strămoşilor şi voinţa sa neclintită
de a-şi păstra şi desăvîrşi identitatea sa.
Toate strădaniile şi luptele poporului nostru, de-a lungul
veacurilor, de la plămădirea lui pînă la războiul pentru eliberarea
patriei, sînt strîns legate de voinţa de independenţă, libertate şi
unitate naţională. Mai rodnică în înfăptuiri, datorită sporirii efor
turilor întregului nostru popor şi unor condiţii istorice deosebite,
etapa istoriei noastre din ultima sută de ani ne-a adus treptat uni
rea, independenţa, libertatea şi suveranitatea naţională.
Cucerirea independenţei este desigur o piatră de hotar în is
toria României. Importanţa acestui eveniment a sporit însă în in
tensitate prin asocierea lui cu revenirea pămîntului dobrogean al
strămoşilor noştri la patria mamă. în procesul ireversibil de unire
a ţărilor româneşti, care s-a manifestat cu tărie în 1859, se face
un nou pas, la sfîrşitul lunii noiembrie 1878, cînd, după aproape
cinci secole de viaţă sub jug străin, ţinutul românesc dintre Du
năre şi mare redobîndeşte posibilitatea de a se uni cu ţara. Acest
proces istoric a continuat, aducîndu-ne o nouă înfăptuire, la 1 de
cembrie 1918, prin actul măreţ al unirii Transilvaniei cu România,
pentru a-şi afla încununarea în eliberarea patriei în 1944.
După războiul de independenţă din 1877 — 1878, recunoscută
de ţările europene ca stat suveran, ţara noastră a dobîndit dreptul
şi posibilităţile de a-şi îndruma paşii ei, în mod liber, pe calea dez
voltării vieţii ei pe plan extern şi intern. întreaga activitate poli
tică, economică, socială şi culturală a intrat pe făgaşul progresu
lui. O nouă legislaţie a reflectat schimbările în situaţia politică a
ţării, industria a intrat într-un ritm de dezvoltare; transporturile
au fost reorganizate; au început să înflorească învăţămîntul şi cul
tura. Ceea ce trebuie reţinut îndeosebi este faptul că în toate ra
$

C E N T E N A R U L INDEPENDENTEI 1877— 1878

335

murile de activitate obştească se vădea înfăptuirea aspiraţiilor de
veacuri ale poporului nostru de a-şi menţine şi consolida identita
tea sa naţională. în această privinţă sînt semnificative cuvintele
lui Mihail Kogălniceanu care spunea în 1883 : Noi nu trebuie să

avem nici o predilecţie pentru nici o putere în parte... Numai avînd
o politică românească... putem scăpa din această furtună mare, care
din zece în zece ani izbucneşte pe marea Europei şi care ar putea
pune în pericol statul român. Odată cu politica românească au fă
cut paşi mari în dezvoltarea lor, în acelaşi spirit, artele culte şi
crtele populare, literatura cultă şi literatura populară, ştiinţele şi
altele. Multă vreme au fost slăvite în versuri şi în proză, au fost
cîntate şi povestite faptele de război ale bravilor noştri ostaşi. O
reînviorare a vechiului spirit românesc în toate domeniile de acti
vitate s-a produs pe toate ţinuturile locuite de români.
Acest fenomen s-a datorat desigur trăirii intense a evenimen
telor de la 1877— 1878 de către întregul nostru popor. Procla
marea independenţei în parlamentul român n-a fost decît scînteia care a aprins flacăra dragostei de libertate a tuturor
românilor. Ostaşii acceptau jertfa supremă cu conştiinţa împlinirii
celei mai înalte datorii; ei se simţeau înconjuraţi neîncetat cu dra
goste fierbinte de întregul popor care participa cu bucurie la greu
tăţile războiului. Tînăra noastră armată îşi sporea neîncetat rîn
durile cu voluntari care veneau nu numai din principate ci şi din
toate celelalte provincii româneşti aflate sub dominaţie străină.
Sub stindardul român, împreună cu moldoveni şi munteni, au tre
cut Dunărea ţărani şi muncitori, elevi şi studenţi, intelectuali de
toate categoriile, tineri din Banat, Transilvania, Maramureş şi Bu
covina. Bani pentru armament, medicamente, îmbrăcăminte şi ali
mente se colectau din toată ţara şi din toate gospodăriile. Princi
palul efort l-a făcut însă ţărănimea, cea mai numeroasă pătură a
poporului nostru. O adevărată epopee au scris cu sîngele lor ţăra

nii — ostaşi în războiul de independenţă din 1877, cucerind prin
lupte grele, — la Plevna, Griviţa, Smîrdan, Rahova — «dreptul la
existenţă de sine stătătoare a naţiunii noastre, impunînd în aten
ţia lumii întregi voinţa poporului român de a fi singur stăpîn pe
propria ţară», spunea de curînd Domnul Nicolae Ceauşescu, Pre
şedintele Republicii. Astfel, dacă la 1859 se spunea că «unirea,
naţiunea a făcut-o»-, tot aşa s-a putut spune la 1877— 1878 că in

dependenţa, poporul a dobîndit-o.
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împletindu-şi de-a lungul veacurilor firele vieţii sale cu firele
vieţii poporului nostru, în spiritul principiilor ortodoxe de a sluji
pe fiii săi, Biserica noastră a sprijinit necontenit aspiraţiile, stră
daniile şi luptele poporului nostru pentru scuturarea oricărei do
minaţii, dovedindu-se iubitoare de orînduiri drepte în societate şi
de libertate şi egalitate în raporturile dintre state.
Slujind cu osîrdie poporul, Biserica noastră a făcut din nă
zuinţele înalte ale credincioşilor ei propriile sale năzuinţe. în lu
crarea ei spirituală de călăuzire a fiilor săi pe calea mîntuirii, urmînd pilda Mîntuitorului care s-a întrupat, făcîndu-se om, pentru
a ridica pe om cu Sine, la sînul Părintelui nostru ceresc, Biserica
s-a făcut slujitoarea tuturor, ajutînd pe fiecare, potrivit cu nevoile
sale, de a vieţui în dreaptă credinţă, în curăţie sufletească şi în
neîntinare trupească. Iar în activitatea ei socială de sprijinire a
celor lipsiţi de ocrotire, a celor săraci, nevoiaşi, oropsiţi sau exploa
taţi în orice fel, ea a făcut tot ceea ce a putut pentru a alina orice
durere. Ceea ce trebuie scos în evidenţă, acum, este însă faptul că
Biserica nu şi-a mărginit lucrarea ei pe tărîm obştesc la simple
acte de caritate individuală faţă de fiii ei duhovniceşti, ci a îmbră
ţişat cu toată căldura înfăptuirea marilor idealuri ale întregului
nostru popor.
în tot cursul istoriei noastre, Biserica Ortodoxă Română a fost
nelipsită din viaţa poporului nostru, făcîndu-şi învederată activi
tatea ei nu numai în viaţa de toate zilele a credincioşilor, ci şi în
momentele de mare cumpănă ale neamului nostru. Ierarhii noştri
luminaţi erau sfătuitori de taină ai voievozilor noştri sau trimişi
în misiuni de mare răspundere peste hotare. Astfel, apare cu totul
firească declaraţia pe care a făcut-o pururea pomenitul Mitropo
lit al Moldovei şi Sucevei Iosif Naniescu, în şedinţa senatului din
9 mai 1877, spunînd că se asociază din toată inima la votul sena
torilor de proclamare a independenţei, adăugind că nu va uita în

toată viaţa a ruga pe Dumnezeu ca această dorinţă unanimă a na
ţiunii române, exprimată prin reprezentanţii ei, să devină de acum
înainte o realitate fericită pentru toate generaţiunile viitoare, în
eternitate. Iar, la 10 mai 1877, în palatul domnesc din Bucureşti,
»

acelaşi ierarh declara, în numele întregii Biserici Ortodoxe Ro
mâne, că în decursul veacurilor, pînă în ziua de astăzi, precum is-
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îoria noastră ne arată, cu adevărat întotdeauna Biserica a fost cu
ţara... şi clerul de la cel dintîi pînă la cel din urmă nu poate să
râmînă nemişcat de aceleaşi sentimente româneşti de care tot ro
mânul este astăzi însufleţit. Apoi, în timpul războiului pentru in
dependenţă, înalta ierarhie bisericească, preoţii din sate şi de la
oraşe, călugări şi călugăriţe din mînăstiri şi schituri au însoţit cu
gîndul şi cu rugăciunile lor fierbinţi oştirea română prinsă în isto
rica încleştare pentru scuturarea dominaţiei străine, au dat asis
tenţă religioasă pe cîmpurile de luptă, au contribuit personal şi
cu colectat de la credincioşi bani şi obiecte de îmbrăcăminte, ali
mente şi medicam ente; au ajutat la îngrijirea celor răniţi şi au
uşurat, după puterile lor, orice durere.
*

Astăzi, la sărbătorirea Centenarului independenţei, întorcîndu-ne privirile înapoi către vrednicii noştri înaintaşi, prinos de
aleasă cinstire să le aducem, făgăduindu-ne să le urmăm pilda şi săpăstrăm cu scumpătate moştenirea lăsată de ei nouă. Ca şi stră
moşii noştri, potrivit cu nevoile vremii lor, slujind şi noi poporul ,
in vremea de astăzi, să ne dovedim cu gîndul, cu cuvîntul şi cu
fapta părtaşi la zidirea vieţii celei noi în patria noastră şi apărători
ai păcii în întreaga lume.

t IUSTIN
Mitropolitul Moldovei şi Sucevei
Locţiitor de patriarh

GRANDIOASA SĂRBĂTORIRE
A CENTENARULUI INDEPENDENŢEI DE STAT A ROMÂNIEI
Luni 9 mai 1977, în cadrul unei sesiuni solemne comune a Comite
tului central al Partidului Comunist Român, a Marii A dunări Naţionale
şi a activului central de partid şi de stat, sub preşedinţia Domnului
Nicolae Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România, s-a să r
bătorit centenarul proclamării independentei de stat a României, — «act
de însem nătate crucială în istoria neamului, pentru destinele patriei,
care a constituit o strălucită încununare a luptei eroice îndelungate a
poporului nostru împotriva dominaţiei şi asupririi străine, pentru păs
trarea fiinţei naţionale şi neatîrnare, pentru afirmarea sa ca naţiune
liberă, de sine stătătoare, exercitîind o înrîurire profundă şi perm anentă
asupra evoluţiei istorice a tării». Sărbătorirea centenarului independen
tei de stat a României a fost întregită de alte două importante aniver
sări : 56 de ani de la crearea Partidului Comunist Român şi 32 de ani
de la victoria — la 9 mai 1>945 — asupra fascismului, care a marcat
sfîrşitul celui de-al doilea război mondial.
*

Sesiunea solemnă a avut loc în vasta sală a Pavilionului central
expozitional din capitală, unde peste 11.000 de participanţi — între care
şi reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române, I. P. S. Iustin, mitropolitul
Moldovei şi Sucevei, locţiitor de patriarh şi I. P. S. Teoctist, mitropolitul
Olteniei, ambii deputaţi în M area A dunare N aţională — au întîmpinat
cu ovaţii şi urale pe Domnul Nicolae Ceauşescu, preşedintele Republicii
şi pe înalţii însoţitori ai Domniei Sale care au luat loc în prezidiu : dl.
M anea Mănescu, d-na Elena Ceauşescu, d-nii : Ştefan Voitec, Emil Bobu,
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Ion Dincă, Emil Drăgănescu, Janos Fazekaş, Ion Ioniţă, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pătan, Dumitru Popescu, Gheorghe R ădu
lescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeţ, Ştefan Andrei,
Iosif Banc, Ion Coman, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Ludovic Fazekaş,
Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion Iliescu, Ştefan Mocuta, Vasile Patilineţ,
Mihai Telescu, Ion Ursu, Richard W inter, Constantin Dăscălescu, Aurel
Duma, Ion Stănescu, Mihai Marinescu, Angelo Miculescu. Din prezidiu
mai făceau parte miniştri, primii secretari ai comitetelor judeţene de
partid, vechi militanţi ai mişcării muncitoreşti din ţara noastră, g en e
rali activi şi veterani de război, reprezentanţi ai unor organizaţii de masă
şi obşteşti, muncitori şi ţărani fruntaşi în producţie, conducători de în
treprinderi industriale şi unităţi agricole, personalităţi ale vieţii ştiin
ţifice, culturale şi artistice muncitoreşti din ţara noastră, delegaţi din

S Ă R B Ă T O R I R E A C E NT ENA RUL UI INDEPENDENŢEI DE S T Â T A R O M Â N I E I

339

capitală şi din toate judeţele ţării — muncitori, ţărani, oameni de ştiinţă,
artă şi cultură, cadre didactice, veterani de război, militari ai forţelor
armate, studenţi, elevi etc.
Au participat, de asemenea, la această sesiune solemnă mai multe
delegaţii oficiale de peste hotare, şefi ai misiunilor diplomatice acredi
taţi la Bucureşti, precum şi corespondenţi şi trimişi speciali ai presei
străine.
M area sală a, Pavilionului'expoziţional care a găzduit această sesi
une solemnă şi-a primit înalţii oaspeţi împodobită sărbătoreşte cu d ra
pele de stat şi de partid, cu portretul preşedintelui.Republicii, sub care
erau înscrise datele gloriosului centenar, cu stemele statului şi p arti
dului, cu panouri conţinînd urări şi lozinci festive.
După intonarea imnului de stat al Republicii Socialiste România, din
împuternicirea Preşedintelui Republicii, dl. Ştefan Voitec, vicepreşedinte
al Consiliului de Stat, a deschis sesiunea solemnă închinată sărbătoririi
centenarului independenţei de stat a României.
Rînd pe rînd, iau cuvîntul mai mulţi vorbitori, care, în saluturile
şi omagiile lor aduse sesiunii .solemne, împărtăşesc sentimente şi gînduri de puternică mândrie patriotică, comune în aceste m ăreţe clipe
tuturor fiilor patriei noastre.
Sînt exprim ate calde saluturi şi omagii de către : dl. Constantin
Pârvulescu din partea vechilor militanţi ai mişcării muncitoreşti din ţara
n o a s tr ă ; de către dl. Constantin Vasiliu-Răşcanu, general de arm ată în
rezervă, din partea veteranilor de r ă z b o i ; de către dl. Ion Traian Ştefănescu, din partea delegaţiei tineretului şi studenţilor ; de către dl. acad
dr. Teodor Burghele, preşedintele Academiei R. S. România, din partea*
delegaţiei oamenilor de ştiinţă şi cultură ; de către dl. Dumitru Radu
Popescu, scriitor, din p artea delegaţiei uniunilor de creaţie literar-artist i c ă ; de către dl. Ştefan Peterfi, preşedintele Consiliului oamenilor
muncii de naţionalitate maghiară, din partea delegaţiei acestui consi
liu ; de către d-na Lina Ciobanu, preşedinta Consiliului Naţional al F e
meilor, din p artea delegaţiei femeilor din ţara noastră ; de către dl.
Eduard Eisenburger, preşedintele Consiliului oamenilor muncii de naţio
nalitate germană, din partea delegaţiei consiliului ; de către dl. generalcolonel Ion Coman, ministrul apărării naţionale, din partea delegaţiei
militarilor forţelor armate. La acestea se adaugă saluturile din partea
delegaţiilor pionierilor şi şoimilor patriei, reprezentînd pe toţi copiii
ţării noastre, precum şi saluturile eroului muncii socialiste Hristache
Antonache, din p artea delegaţiei muncitorilor de la întreprinderea «23
August» din capitală, şi ale preşedintelui cooperativei agricole d e pro
ducţie din Poiana Mare, judeţul Dolj, A lexandru Toană, din partea dele
gaţiei ţăranilor cooperatori.
In saluturile lor, toţi vorbitorii au subliniat im portanţa excepţională
a cuceririi independenţei de stat a României acum o sută de ani, act
politic proclamat de parlam entul ţării la 9 mai 1877 şi consfinţit prin je r t
fele de sînge ale ostaşilor români pe cîmpul de luptă în războiul pentru
independenţă din anii 1877 şi 1878, precum şi prin jertfele materiale ale
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întregului neam românesc, angajat plenar în apărarea patriei şi inde
pendenţei sale. De asemenea, vorbitorii au reînnoit «legămîntul -tuturor
cetăţenilor ţării de a cinsti prin noi şi vrednice fapte de muncă tradi
ţiile de luptă ale p o p o ru lu i; de a sluji cu devotam ent şi abnegaţie (...)
patria şi poporul, de a contribui cu întreaga lor energie şi capacitate
creatoare la înălţarea României socialiste pe noi trepte de progres şi
civilizaţie, la afirmarea ei tot mai puternică în rîndul naţiunilor lumii».
în numele participanţilor la sesiune, dl. Ştefan Voitec, vicepreşedin
tele Consiliului de Stat, a adresat, apoi, Domnului Nicolae Ceauşescu,
preşedintele Republicii Socialiste România, rugăm intea de a lua cuvîntul.
în aclamaţiile celor prezenţi, în entuziasmul şi însufleţirea generală,
Domnia Sa a prezentat o amplă, docum entată şi înflăcărată Expunere în
chinată sărbătoririi centenarului independenţei de stat a României.
Din bogatul, variatul şi luminosul conţinut de idei exprimate în
această Expunere subliniem pe cele mai importante.
După ce, la începutul cuvîntării sale, Preşedintele Republicii amin
teşte că odată cu sărbătorirea centenarului independenţei României, p o 
porul român sărbătoreşte şi alte două evenim ente de importanţă
deosebită din viaţa şi istoria sa, anume împlinirea a 56 de ani de la
crearea Partidului Comunist Român şi a 32 de ani de la victoria
asupra fascismului, Domnia Sa menţionează că, «în deceniul în care ne
aflăm, vom aniversa şi împlinirea a 2050 de ani de la constituirea, pe
aceste meleaguri, a primului stat dac centralizat şi independent de către
Burebista — moment de cea mai mare im portanţă în istoria milenară a
poporului nostru». Pornind de aici, Domnia Sa face, în continuare, o
amplă incursiune în istoria poporului nostru. Rînd pe rînd, sînt trecute
în revistă principalele momente şi evenim ente din istoria existenţei
noastre bimilenare neîntrerupte pe aceste meleaguri : statul dac al lui
D e c e b a l; războaiele dintre statul dac şi Imperiul rom an — în care v ite
jia dacilor «a stîrnit aprecierile cele mai elogioase ale istoricilor lumii
vechi» — ; cucerirea Daciei de către r o m a n i ; epoca marilor migraţii de
popoare, cînd «unele populaţii, cum sînt maghiarii, germanii, slavii, tă 
tarii şi alţii, s-au aşezat şi pe teritoriile locuite de români, legîndu-şi
pentru totdeauna soarta de poporul nostru, făurind laolaltă progresul
m aterial şi spiritual, luptînd cot la cot pentru libertate şi independenţă...»,
proces istoric care poate fi constatat şi invers : «populaţii de naţionalitate
rom ână s-au aşezat pe teritorii vecine, rămînînd să convieţuiască cu
popoarele respective» ; sînt m enţionate apoi — ca o consecinţă logică
a schimbării caracterului relaţiilor sociale de pe teritoriul patriei noastre
către sfîrşitul perioadei migraţiilor — începuturile unei organizări admi
nistrative superioare prin naşterea «primelor nuclee voievodale», ai
căror conducători — Gelu, Glad, M enum orut — au dus lupte grele pen
tru «apărarea şi consolidarea entităţii politice distincte».
Se stăruie, în continuare, asupra momentului apariţiei — ca urmare
a unirii formaţiunilor voievodale deja existente — a celor trei state
feudale româneşti, cunoscute în istorie sub numele de Ţara Românească,
M oldova şi Transilvania — principate «între care s-au desfăşurat tot
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pul legături economice, sociale şi culturale, politice şi militare şi
icre au fost unite, p en tru prima oară, într-un singur stat unitar, sub
r.:rio a s a domnie a lui Mihai Viteazul».
Odată cu organizarea, consolidarea şi dezvoltarea celor trei state
n m â n e şti, are loc, la sud de Dunăre, n aşterea Imperiului otoman, care,
c-rin politica sa de dominare şi asuprire, reprezenta un grav pericol
pentru integritatea şi libertatea multor popoare, inclusiv a poporului
nostru», pericol care, în veacurile următoare, av ea să nu fie singurul,
z~ci «în vecinătatea ţărilor noastre s-au creat şi alte mari state şi im
perii, cum sînt imperiul ţarist şi imperiul habsburgic, care urmăreau, de
asemenea, scopuri expansioniste».
O
bună parte din docum entata Expunere a Preşedintelui ţării es
consacrată raporturilor politico-social-economice multiseculare ale ţă ri
lor române cu Imperiul otoman. Se subliniază faptul de necontestat că
poporul român a trebuit să ducă, timp de secole, bătălii grele contra co
tropitorilor şi agresorilor de tot felul, contra dominaţiei străine, îndeosebi
împotriva Imperiului otoman, astfel încît «lupta necurm ată pentru d e z 
voltarea de sine stătătoare, pentru libertate şi neatîrnare constituie tră 
s ă t u r a caracteristică fundamentală* a întregii istorii a poporului nostru,
determ inînd însuşi modul lui de existenţă, concepţiile şi idealurile sale»,
în luptele antiotomane purtate pentru apărarea ţării şi libertăţii poporu
lui român s-au înscris pentru totdeauna figurile legendare ale unor
viteji domnitori ca : Mir cea cel Bătrîn, Vlad Ţepeş, Ioan de Hunedoara,
Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Mihai Viteazul şi atîţia alţii, la care se
adaugă «eroii anonimi, masele largi populare care (...) au făcut zid în
calea cotropitorilor, păstrînd prin vremuri, ca o flacără sacră, libertatea
pămîntului străbun».
Deşi timp de aproape cinci secole, ţările române a trebuit să p lă
tească biruri grele şi de tot felul Imperiului otoman. Spre deosebire
însă de celelalte popoare din bazinul dunărean care fuseseră integrate
Imperiului otoman sau Imperiului habsburgic, poporul român a reuşit
să-şi păstreze autonom ia statală, izbutind încă din vrem ea lui Mircea
cel Bătrîn să încheie cu Imperiul otoman tratate care prevedeau «obli
gaţia Porţii de a respecta organizarea ţării şi a nu se amesteca în tre 
burile sale interne». Autonomia politică faţă de Poarta otomană a asi
gurat, între altele, poporului român condiţii pentru păstrarea mereu
trează şi întărirea conştiinţei unităţii naţionale precum şi posibilităţi,
uneori, pentru desfăşurarea luptei în vederea făuririi statului unitar d e
plin suveran. Acest deziderat se va înfăptui în secolul al XlX-lea, cînd
lupta pentru unitate «a culminat cu împlinirea visului secular al Unirii
Moldovei şi M unteniei într-un singur stat naţional român», creînd ast
fel — graţie noilor realităţi social-politice ale statului român precum şi
graţie situaţiei politice internaţionale — posibilitatea «lichidării oricăror
relaţii de dependenţă faţă de Poartă» sau a altor forme de- protecţie şi
garanţii de tip suzeran din partea marilor puteri europene fată de
România.
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mai liberă, mai prosperă şi îmbelşugată», — urări la care întreaga asis
tenţă răspunde cu vii şi îndelungi aplauze, cu ovaţii.
*

La sfîrşitul sesiunii festive se dă citire unei Proclamaţii comune con
sacrată sărbătoririi centenarului declarării independenţei de stat a Ro
mâniei, adresată întregului popor, Proclamaţie ce a fost adoptată prin
votul unanim al tuturor participanţilor la sesiune.
Din Proclamaţie — al cărei cuprins s-a publicat în întregime în
presă — , reproducem urm ătoarele două pasaje de deosebită im portanţă
prin conţinutul lor.
«Dob'îndirea independenţei de stat a României — se arată la începu
tul Proclamaţiei — a constituit o încununare strălucită a eroicelor lupte
seculare ale poporului nostru, un moment de importanţă crucială în
glorioasa istorie a patriei. Independenţa este rodul grelelor bătălii p u r
tate pe cîmpul de luptă, al vitejiei fără seamăn a armatei române, a în
tregului popor, care, alături de armata rusă şi de voluntarii bulgari au
cucerit în 1877 epocala victorie împotriva oştirilor Imperiului otoman,
stîrnind admiraţia şi simpatia, întregii lumi. România a intrat astfel în
m area familie a ţărilor Europei, ale întregii planete ca un stat «nou, inde
pendent, ca o naţiune liberă, energică şi viguroasă, hotărîtă să nu mai
admită nici un fel de tutelă asupra sa, să participe cu drepturi egale la
viaţa internaţională.
Evocînd această m ăreaţă pagină a istoriei noastre naţionale, aducem
cea mai fierbinte cinstire eroilor patriei şi ne plecăm cu profundă v e n e 
raţie în amintirea celor care au luptat şi s-au jertfit .pentru dreptul sacru
al poporului român de a fi liber şi stăpîn în ţara lui. Eroismul înainta
şilor de acum un secol va trăi veşnic în conştiinţa profund recunoscă
toare a întregii noastre naţiuni, iar opera făurită cu sîngele lor de g en e
raţiile de ,1a 1877 va străluci întotdeauna în istoria noastră ca una din
cele mai mari izbînzi pe drumul libertăţii, progresului şi fericirii poporu
lui român».
în partea finală, Proclamaţia -adresează cetăţenilor patriei inoastre o
«vibrantă chem are de a munci şi lupta fără preget pentru înaintarea
fermă a patriei noastre pe calea prosperităţii materiale şi spirituale,
pentru afirmarea ei tot mai puternică în rindul naţiunilor avansate ale
lumii». Este o datorie sfîntă a noastră, a tuturor, «să facem totul pentru
ca prin eforturile noastre neîntrerupte să lăsăm generaţiilor viitoare o
Românie tot mai mîndră şi înfloritoare, liberă şi fericită!». Şi «să nu
precupeţim nimic pentru m ăreţia şi strălucirea patriei socialiste !».
«Să luptăm din toate puterile pentru triumful cauzei sacre a liber
tăţii şi independenţei tuturor popoarelor, pentru întronarea pe planeta
noastră a unei politici noi, de egalitate deplină şi respect între naţiuni,
de pace şi securitate pentru făurirea unei lumi mai drepte, mai echita
bile, mai fe ric ite !
Acesta să fie legămîntul nostru solemn în ziua glorioasei sărbătoriri
a independenţei p a t r i e i !» — îndeamnă, în încheiere, Proclamaţia.
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Sesiunea a luat sfîrşit într-o atmosferă de puternic entuziasm. La
.esîrea din sală, Preşedintele Republicii îm preună cu celelalte înalte
Dersonalităţi oficiale ce-1 însoţeau au fost întîmpinaţi cu multă căldură
oe mii de oameni ai muncii bucureşteni. Se aclamă, se ovaţionează şi
se strigă lozinci, se intonează oîntece, iar în piaţa Scînteii se întinde o
n i r e «Horă a unirii», în care Conducătorul suprem al statului nostru
-^o reu n ă cu celelalte personalităţi 'oficia1!e se prind în horă alături de
a Iţi cetăţeni.
In seara zilei de 9 mai 1977, în prezenţa Domnului Nicolae
preşedintele Republicii Socialiste România, şi a celorlalte
personalităţi oficiale din conducerea statului, pe stadionul 23 Audin capitală, s-a desfăşurat un grandios spectacol omagial închinat
r*c:enarului independenţei de stat a României, la a cărui reuşită şi-au
ra i concursul 10.000 de .participanţi. A fost un spectacol-sinteză, în care
s ic diferite forme şi ingenioase procedee regizorale tehnico-artistice
~ trecut în revistă principalele momente şi evenim ente din istoria
3 > :c c r u lu i nostru, de la primele începuturi de acum două milenii pînă
j x ziieie noastre.
*

Cu prilejul sărbătoririi centenarului independenţei de stat a Româ
n i numeroşi şefi de state şi de guverne, conducători politici şi alte
î e r ^ î n e oficiale de peste hotare au trimis pe adresa Domnului Nicolae
C-r^-sescu, preşedintele Republicii Socialiste România, m esaje de felisi de bune urări pentru conducătorul ţării noastre, pentru poporul
r r n L iz .

Ati: sesiunea solemnă comună cît şi grandiosul spectacol omagial
ursacrate centenarului independenţei de stat a României au fost transîntregime la posturile noastre -de radio şi televiziune, dîndu-se
Dosibilitate tuturor locuitorilor ţării de a se împărtăşi — audiind
«eu: vizionînd — d e minunatele, îmflăcăratele şi luminoasele idei patrioxr* si realizări artistice exprimate cu prilejul centenarului independenssl 3 e asemenea, presa a prezentat în ample reportaje acest evenim ent
«=o;: din viaţa Patriei aoastre.
Biserica O rtodoxă Română prin ierarhii, clerul şi credincioşii ei, a
r â t u r i de poporul român de-a lungul istoriei sale, contribuind cu
mjjiraceîe ei specifice la independenţa totală a României. De aceea
* s â w a r e a Centenarului independenţei a fost prilej de aleasă bucurie
3Kt:Lr. :o*tî fiii Patriei.
I r acest sens, încă din sesiunea din decembrie 1976 a Sfîntului Sinod
«a Iir^cc-cil Ortodoxe Române, s-a h o t ă r î t : ca revistele centrale ale Bise■t.:..: Trcodoxe Române să omagieze prin studii şi articole 'centenarul
.'..^ ^ •sâ e a îe i de stat a R o m â n ie i; să se ţină conferinţe protqpopeşti cu
■ I U
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mai liberă, mai prosperă şi îmbelşugată», — urări la care întreaga asis
tenţă răspunde cu vii şi îndelungi aplauze, cu ovaţii.
La sfîrşitul sesiunii festive se dă citire unei Proclamaţii comune con
sacrată sărbătoririi centenarului declarării independenţei de stat a Ro
mâniei, adresată întregului popor, Proclamaţie ce a fost adoptată prin
votul un<anim al tuturor participanţilor la sesiune.
Din Proclamaţie — al cărei cuprins s-a publicat în întregime în
presă — , reproducem urm ătoarele două pasaje de deosebită im portanţă
prin conţinutul lor.
«Dobîndirea independenţei de stat a României — se arată la începu
tul Proclamaţiei — a constituit o încununare strălucită a eroicelor lupte
seculare ale poporului nostru, un moment de importanţă crucială în
glorioasa istorie a patriei. Independenţa este rodul grelelor bătălii p u r
tate pe cîmpul de luptă, al vitejiei fără seamăn a armatei române, a în
tregului popor, care, alături de armata rusă şi de voluntarii bulgari au
cucerit în 1877 epocala victorie împotriva oştirilor Imperiului otoman,
stîrnind admiraţia şi simpatia, întregii lumi. România a intrat astfel în
m area familie a ţărilor Europei, ale întregii planete ca un stat nou, inde
pendent, ca o naţiune liberă, energică şi viguroasă, hotărîtă să nu mai
admită nici un fel de tutelă asupra sa, să participe cu drepturi egale la
viaţa internaţională.
Evocînd această m ăreaţă pagină a istoriei noastre naţionale, aducem
cea mai fierbinte cinstire eroilor patriei şi ne plecăm cu profundă v e n e 
raţie în amintirea celor care au luptat şi s-au jertfit .pentru dreptul sacru
al poporului român de a fi liber şi stăpîn în ţara lui. Eroismul înainta
şilor de acum un secol va trăi veşnic în conştiinţa profund rec u n o sc ă 
toare a întregii noastre naţiuni, iar opera făurită cu sîngele lor de g en e
raţiile de .la 1877 va străluci întotdeauna în istoria noastră ca una din
cele mai mari izbînzi pe drumul libertăţii, progresului şi fericirii poporu
lui român».
In partea finală, Proclamaţia adresează cetăţenilor patriei noastre o
«vibrantă chem are de a munci şi lupta fără preget pentru înaintarea
fermă a patriei noastre pe calea prosperităţii materiale şi spirituale,
pentru afirmarea ei tot mai puternică în rîndul naţiunilor avansate ale
lumii». Este o datorie sfîntă a noastră, a tuturor, «'să facem totul pentru
ca prin eforturile noastre neîntrerupte să lăsăm generaţiilor viitoare o
Românie tot mai mîndră şi înfloritoare, liberă şi fericită!». Şi «să nu
precupeţim nimic pentru m ăreţia şi strălucirea patriei socialiste !».
'«Să luptăm din toate puterile pentru triumful cauzei sacre a liber
tăţii şi independenţei tuturor popoarelor, pentru întronarea pe planeta
noastră a unei politici noi, de egalitate deplină şi respect între naţiuni,
de pace şi securitate pentru făurirea unei lumi mai drepte, mai echita
bile, mai fe ric ite !
Acesta să fie legămîntul nostru solemn în ziua glorioasei sărbătoriri
a independenţei p a t r i e i !» — îndeamnă, în încheiere, Proclamaţia.
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Sesiunea a luat sfîrşit într-o atmosferă de puternic entuziasm. La
ieşirea din sală, Preşedintele Republicii îm preună cu celelalte înalte
personalităţi oficiale ce-1 însoţeau au fost întîmpinaţi cu multă căldură
de mii de oameni ai muncii bucureşteni. Se aclamă, se ovaţionează şi
se strigă lozinci, se intonează oîntece, iar în piaţa Scînteii se întinde o
mare «Horă a unirii», în care Conducătorul suprem al statului nostru
împreună cu celelalte personalităţi oficialle se prind în horă alături de
ceilalţi cetăţeni.
»

In seara zilei de 9 mai 1977, în prezenţa Domnului Nicolae
Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România, şi a celorlalte
Înalte personalităţi oficiale din conducerea statului, pe stadionul 23 A u 
gust din capitală, s-a desfăşurat un grandios spectacol omagial închinat
centenarului independenţei de stat a României, la a cărui reuşită şi-au
dat concursul 10.000 de participanţi. A fost un spectacol-sinteză, în care
sub diferite forme şi ingenioase procedee regizorale tehnico-artistice
s-au trecut în revistă principalele momente şi evenimente din istoria
poporului nostru, de la primele începuturi de acum două milenii pînă
in zilele noastre.
Cu prilejul sărbătoririi centenarului independenţei de, stat a Româ
niei, numeroşi şefi de state şi de guverne, conducători politici şi alte
persoane oficiale de peste hotare au trimis pe adresa Domnului Nicolae
Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România, m esaje de feli
citare si de bune urări pentru conducătorul tării noastre, pentru poporul
roman.
Atît sesiunea solemnă comună cît şi grandiosul spectacol omagial
consacrate centenarului independenţei de stat a României au fost tra n s 
mise în întregime Ia posturiile noiastre de radio şi televiziune, dîndu-se
astfel posibilitate tuturor locuitorilor ţării de a se împărtăşi — audiind
sau vizion'înd — d e minunatele, înflăcăratele şi luminoasele idei patrio
tice şi reallizărd artistice exprimate cu prilejul centenarului independen
tei. De asemenea, p resa a prezentat în ample reportaje acest evenim ent
deosebit din vi'aţa Patriei aoastre.
Biserica O rtodoxă Română prin ierarhii, clerul şi credincioşii ei, a
:ast alături de poporul român de-a lungul istoriei sale, contribuind cu
mijloacele ei specifice la independenţa totală a României. De aceea
sărbătoarea Centenarului independenţei a fost prilej de aleasă bucurie
Dentru toţi fiii Patriei.
In acest sens, încă din sesiunea din decembrie 1976 a Sfîntului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române, s-a hotătfît: ca revistele centrale ale Bise
ricii Ortodoxe Române să omagieze prin studii şi articole centenarul
independenţei de stat a R o m â n ie i; să se ţină conferinţe protqpopeşti cu
: -
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tema : «A niversarea C entenarului independenţei de stat a României. Con
tribuţia Bisericii Ortodoxe Române la Războiul de independenţă din .anul
1877— 1878». Pentru edificare, Cancelaria Sflîntuîlui Sinod prin «circulara
nr. 6354/1976 a trimis tuturor Centrelor eparhiale recomandările necesare.
*

Cu prilejul aniversării Centenarului, înalt Prea Sfinţitul M itropolit,
IUSTIN, Locţiitor de patriarh, a trimis, Domnului Nicolae Ceauşescu,
Preşedintele R. S. România, în numele Sfîntului Sinod al Bisericii O rto
doxe Române urm ătoarea te le g r a m ă :
Domniei Sale,
Domnului NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul serbării Centenarului proclamării independenţei de Stat
a României, dorim să exprimăm Domniei Voastre sentim entele de rară
bucurie, legitimă mîndrie şi profund devotam ent, de care sîntem însu
fleţiţi, împreună cu întregul popor român, noi ierarhii, preoţii şi credin
cioşii Bisericii O rtodoxe Române.
Evocăm cu pietate şi veşnică recunoştinţă jertfele aduse de fiii p o 
porului român, uniţi cu fiii popoarelor vecine în slujirea aceluiaşi sfînt
ideal, pentru eliberarea de sub îndelungata şi apăsătoarea dominaţie
otomană.
N e mărturisim convingerea că acele jertfe, adăugate la jertfele de
veacuri ale poporului român şi completate cu altele tot atît de valoroase,
consimţite de fiii patriei noastre, au avut puterea să aducă rînd pe rînd
realizările istorice, politice, sociale, materiale şi spirituale, cu care se
înfăţişează ţara noastră în concertul ţărilor l u m i i : reîntregirea terito
rială din 1916— 1918, salvarea din întunecata sărăcire fascist-nazistă din
1940— 1944, încununată de victoria din mai 1945, care a asigurat tuturor
popoarelor dreptul de a se organiza şi dezvolta liber şi de a coopera
pentru bunăstarea, fericirea şi pacea în lumea întreagă.
N e îngăduim să vă asigurăm că, aşa cum au făcut în tot trecutul
nostru istoric, clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române> vor con
tinua şi în viitor să-şi unească eforturile cu ale întregului popor român,
spre a munci fără preget şi spre a sprijini cu avînt patriotic acţiunile
conducătorilor ţării noastre, m enite să ridice pe noi culmi de strălucire, de
înflorire materială şi spirituală Republica noastră şi să dezvolte tot mai
mult relaţiile de cooperare frăţească şi paşnică cu toate popoarele lumii.

t IUSTIN
M itropolitul Moldovei şi Sucevei
Locţiitor de patriarh
Preşedintele Sfîntului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române
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Duminică, 8 mai 1977, in C atedrala patriarhală din Bucureşti, s-a

Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iustin, omagiind Centenarul Independen
tei de Sitait a României.
După cuvîntul omagial, s-a oficiat un Te-Deum, cu prilejul A n iv er
sării Centenarului independenţei de stat a României.
m

Cuvinte de aleasă preţuire pentru faptele strămoşilor noştri au fost
rostite în toate bisericile ortodoxe din ţară şi de peste hotare. De asemenea, au avut loc pioase întruniri la cim itirele eroilor români din ţară
şi de peste hotare, făcîndu-se tradiţionalele pomeniri şi slujba para
stasului.
A niversarea C entenarului independenţei de stat a României a în 
semnat pentru toţi credincioşii Bisericii O rtodoxe Române u n prilej de
deosebită meditaţie şi aleasă cinstire pentru sufletul celor ce s-au jertfit
pentru apărarea şi prosperarea Patriei străbune.
Va rămîne vie în conştiinţa tuturor generaţiilor viitoare ev en im en 
tul crucial din istoria României moderne : Cucerirea prin luptă şi jertfe
a independenţei de stat a României.
t

i
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LITURGHIE ARHIEREASCĂ ŞI PARASTAS DE 40 DE ZILE
PENTRU PATRIARHUL JUSTINIAN
Sîmbătă 7 mai 1977, în biserica Mînăstirii Radu Vodă din capitală, unde î$i
doarme somnul de veci, a fost oficiată slujba Sfintei liturghii urmată, după datină, de
parastasul de 40 de zile pentru fericitul adormit în Domnul patriarh Justinian, d ece
dat în ziua de 26 martie 1977 şi înmormîntat după propria-i dorinţă în incinta v o ie 
vodalei Mînăstiri «Radu Vodă» de pe malul Dîmboviţei, rectitorită de Prea Fericirea Sa.
Slujba sfintei liturghii a fost oficiată de un sobor alcătuit din I. P. S. Iustin,
Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, locţiitor de patriarh, P. S. Antonie Ploieşteanul,
Episcop-vicar patriarhal, P. S. Roman Ialomiţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor, P. C. Arhim. Vartolomeu Anania, directorul Institutului biblic şi de Misi
une ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române, P. C. Arhim. Grigore Băbuş, custodele
Bibliotecii Sfîntului Sinod, P. C. Pr. Prof. Ion Ionescu, directorul Seminarului teologic
din Bucureşti, împreună cu alţi slujitori — preoţi şi diaconi — de la catedrala patriar
hală şi de la paraclisele patriarhale din Bucureşti.
Răspunsurile stranei au fost date de corul studenţilor teologi sub conducerea
P. C. Diac. Conf. Nicu Moldoveanu.
Pe lîngă membrii familiei şi alte rude ale fericitului întru adormire patriarh
Justinian, la sfîntă liturghie şi la parastas au participat: P. C. Preot Ioan Gagiu, direc
torul Administraţiei Patriarhale, P. C. Arhim. Irineu Chiorbeja, directorul Casei de
pensii a Bisericii Ortodoxe Române, părinţi consilieri din cadrul Administraţiei
Patriarhale şi Arhiepiscopiei Bucureştilor, profesori de la Institutul teologic univer
sitar şi de la Seminarul teologic din Bucureşti, doctoranzi, studenţi şi elevi, numeroşi
alţi credincioşi, care au depus flori pe mormîntul multregretatului dispărut.
%

. La sfîrşitul sfintei liturghii, acelaşi sobor — în mijlocul bisericii şi la mormîntul
fericitului adormit în Domnul — a oficiat slujba parastasului, după datina ortodoxă
şi rînduiala tipiconală pentru arhierei.
A fost un moment de dureroasă reculegere pentru toţi cei prezenţi în biserică,
mulţi dintre credincioşi fiind cu ochii înlăcrimaţi.
După slujba parastasului, la palatul patriarhal a avut loc o tradiţională agapă de
pomenire.
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C R O N I C A
Marţi, 3 mai 1977. — La orele 11, I. P. S. Sa, Mitropolitul Iustin, locţiitor de
ratriarh, <a primit vizita de curtoazie a Excelenţei
Sale J. Elmo Thibault, Amba
sadorul Canadei la Bucureşti.

Au fost de faţă P. S. Sa Antonie Ploieşteanul-vicar patriarhal şi P. C. Pr. secrez u N. Cazacu.
$

Miercuri, 4 mai 1977. — I. P. S. Mitropolit Iustin, locţiitor de patriarh, a prezidat
şedinţa Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc, la reşedinţa patriarhală, unde s-au
iezbăfcut probleme importante şi urgente de la toate sectoarele.
La ora 13,30 I. P. S. Sa, însoţit de PP. SS. Episcopi-vicari Antonie şi Roman a
i^ers să viziteze Mînăstirea Plumbuita.
Joi, 5 mai 1977. — I. P. S. Iustin, a primit pe I. P. S. Arhiepiscop Antim Nica al
Tonusului şi Dunării de Jos, în legătură cu plecarea acestuia la Varşovia, ca delegat
ti Bisericii Ortodoxe Române şi al Frontului Unităţii Socialiste din ţara noastră la
-icrările Adunării mondiale a constructorilor păcii.
Sîmbătă, 7 mai 1977. — I. P. S. Mitropolit Iustin, locţiitor de patriarh, a oficiat
■Mrastasul de 40 de zile pentru adormitul patriarh Justinian, la Mînăstirea «Radu
Vadă» din Bucureşti.
I
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PAŞTILE LA DATĂ FIXĂ
Din cele desprinse din unele reviste bisericeşti externe, între Bise
rica Romano-catolică şi Consiliul Ecumenic al Bisericilor a intervenit un
acord ca problema datei sărbătoririi Paştilor să fie pusă urgent în dis
cuţia Bisericilor creştine. Informaţia este interesantă, deoarece Biserica
Romano-catolică nu este încă membră a Consiliului Ecumenic al Biseri
cilor, ci relaţiile dintre ele sînt întreţinute de către un comitet, lucrînd
independent de cede l-alte organisme care compun Consiliul Ecumenic al
Bisericilor.
•

w

Noi iniţiative
După cîte ştim, chestiunea sărbătoririi Paştilor a fost una dintre cele
mai spinoase, din cauza practicilor deosebite, adoptate în diferitele părţi
ale Bisericii universale 1. Creştinii ieşiţi dintre iudei nu se puteau des
prinde uşor de practica mozaică, care sărbătorea Paştile la dată fixă 2,
iar creştinii proveniţi dintre neamuri se deosebeau între ei, datorită tr a 
diţiilor locale 3 şi mai ales diferenţei geografice 4, ceea ce făcea ca prima
duminică de după echinocţiul de prim ăvară să nu corespundă totdeauna.
Din aceste multiple cauze, Biserica creştină a avut de dus grele şi
îndelungate lupte 5, ca să aibă unitate în problema sărbătoririi Paştilor,
dar din nefericire, foarte scurte au fost perioadele în care s-a realizat
1. în istoria eclesiastică, observăm că primele dispute creştine au fost cele pe chestiunea sărbătorii
Paştilor şi numai apoi au început cele hristologice.
2. Iudeii îşi sărbătoresc Pasha lor la dată fixă şi anume la 15 Nisan, atunci cînd luna este plină, căci
calendarul lor este un calendar lunar. Zi întîi a fiecărei luni de zile o constituie luna nouă de pe cer, iar
luna plină, după cum se ştie, are loc după 15 zile. Luna Nisan cade în martie-aprilie al calendarului iulian.
Ea este luna primăverii şi prima lună a calendarului mozaic. Luna Nisan nu era imperios luna echinocţiului
de primăvară, ci putea fi şi a doua după echinocţiu, dacă era intercalaţă luna Adar, după sistemul calen
darului lunar.
3. Creştinii din Asia Mică spuneau că respectă tradiţia apostolică, predată lor de către Sfîntul Ioan
Evanghelistul. Cf. Eusebie Popovici, Istoria Bisericii Universale, tr. de At. Mironescu, *Vol. I, ediţia a Il-a,
Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1925, p. 290, 413.
4. Romanii socoteau echinocţiul de primăvară la 18 martie, iar egiptenii (Alexandria), la 21 martie.
Dr. V. Gheorghiu, Noţiuni de cronologie calendaristică şi calcul pascal, Bucureşti, 1936, p. 41.
5. Prof. T. M. Popescu, Problema stabilirii datei Paştilor, în «Ortodoxia», XVI (1964), nr. 3, p. 354—444.
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această unitate. Abia după fixarea calculului pascal, întocmit în secolul
al Vl-lea de către Dionisie cel Mic 6f sărbătoarea paştilor a ajuns uni
tară, dar nu pentru mult timp 7, căci d e la 1583, Biserica de Apus corectind calendarul, iar cea de Răsărit nu 8, din nou sărbătoarea Paştilor a
fost fixată la date diferite.
Deşi icele mai multe Biserici ortodoxe locale -au corectat 'calendarul
iulian 9, rămas în urm ă cai treisprezece zile faţă de calendarul astronomic,
totuşi ele merg după vechea pascalie 10, adică după calendarul iulian
neîndreptat, în ce priveşte Paştile, spre a putea fi la fefl. cu ortodocşii
care n-au adoptat calendarul îndreptat în 1924.
După cum se ştie, îndată după încetarea războiului întîi mondial, Liga
Naţiunilor a început studiile pentru găsirea unui calendar mai bun decit cel iulian 11 şi tot atunci s-a reluat ideea ca Biserica creştină să gă
sească modalitatea fixării datei Paştilor 12, adică Paştile să nu mai osci
leze ca pînă acum, pe un interval de treizeci şi cinci de zile (22 m artie—
25 aprilie) 13, din care cauză, această m are sărbătoare creştină uneori
__________ 1
6. Fiindcă era din părţile Dobrogei, de aceea ne-am permite să-l considerăm român.
7. De la Carol cel Mare (768—814) şi pîriă la Papa Grigore al XlII-lea (1572—1585), opt secole de-a
-jrdul, Paştile creştine au fost celebrate pretutindeni în Orient şi Occident, într-unul şi acelaşi timp. Cf. C.
7^^>ovici, Capitolul al şaptelea al literii P din Sintagma alfabetică a lui Matei Vlastar : Despre slntele pasce
«despre computul pascal», Cernăuţi, 1900, p. 197.
8. C. Popovici, op. cit., p. 315—317 şi V. Gheorghiu, op. cit., p. 59. Papa Grigore al XlII-lea a scris
?s:riarhului ecumenic, Ieremia al II-lea, să adopte reforma, dar Patriarhul a răspuns negativ.
9. Congresul sau Conferinţa panortodoxă de la Constantinopol, în 1923, a decis îndreptarea calen
darului iulian, adoptînd un sistem de bisectare a anilor seculari, mai bun decît cel gregorian şi anume :
ram ai acei ani seculari rămîn bisecţi care împărţiţi la 9 dau rest 2 sau 6. Ceilalţi care dau alt rest sau
2CT0 rămîn seculari comuni, adică de cîte 365 de zile. După acest sistem anul calendaristic nu mai rămîne
"rt urma anului tropic sau solar...
Acelaşi congres sau conferinţă a declarat că Biserica Ortodoxă poate accepta fixarea datei Paştilor,
un alt calendar decît cel de pînă aci, bineînţeles dacă toate celelalte confesiuni vor fi şi ele de acord.
La Conferinţa panortodoxă de la Constantinopol a participat şi Biserica Ortodoxă Română, prin delef 2.ml ei, arhimandritul Scriban, care a susţinut cu tărie calendarul iulian. Amănunte asupra Conferinţei de
a Constantinopol în revista «Biserica Ortodoxă Română»., pe anii 1923, 1924 şi 1925.
10. In realitate Bisericile care au adoptat reforma calendarului iulian, astăzi, merg după două calenlare şi anume : în ce priveşte sărbătorile fixe (Crăciunul, Boboteaza etc.) ele merg după calendarul îndreptat,
a r in ce priveşte sărbătorile mobile (cele în legătură cu Paştele), ele merg după calendarul neîndreptat.
11. Au fost propuse două proiecte de calendar aşa numit universal : unul cu treisprezece luni, fiezzre. lună cu 28 de zile, iar altul cu douăsprezece luni, dar numai de 364 de zile. Se lasă afară cea de a
3 & a zi, fiindcă ea face cea mai m are' greutate calendarului. Din cauza ei, datele lunare de la an la an
r« c prin toate zilele săptămînii. De exemplu, dacă 1 ianuarie (Anul Nou) într-un an este o luni, apoi în
poc! următlor efcte o marţi, al treilea este o miercuri şi aşa mai departe. Dacă anul este de 364 de zile,
t-rs c i el are 52 de săptămîni complete, iar datele lunare nu mai sînt plimbate prin toate zilele săptămînii.
Ce se întîmplă, însă, cu cea de a 365-a zi, ca să nu rămînem în urma anului tropic sau solar ? Această
r >e numeşte albă şi nu se înregistrează în calendar. Ea ar purta numele de «Ajunul Anului Nou». în acest
:-ll săptămîna a 52-a, cea de la sfîrşitul anului, ar fi de opt zile şi ea ar întrerupe succesiunea regulată a
serţArii zilei a şapteja. Bisericile au respins acest proiect de calendar, din care cauză el n-^ fost adoptat nici
t i n i astăzi. Altfel, din decada a treia a secolului nostru, el ar fi intrat în uz.
12. Mobilitatea serbării Paştilor, adică într-un an la 22 martie iar în altul la 23 aprilie, a produs multe
necticeri nu numai Bisericilor creştine, dar şi vieţii sociale. Cf. T. M. Popescu, art. cit., p. 391—409.
15.
După calendarul iulian necorectat, căci după calendarul îndreptat, Paştile cad între 4 aprilie
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cade în iarnă, iar alte ori în vară, ceea ce produce mari dificultăţi Bi
sericilor 14.
A survenit cel de al doilea război mondial şi situaţia a rămas stătu
quo ante 15. După cel de al doilea război iproblema sărbătoririi Paştilor la
dată convenabilă .a fost preluată de înseşi Bisericile creştine 16 care văd
cu mîhnire că nici la com em orarea celui mai de seamă evenim ent creştin,
care este învierea Mîntuitorului, credincioşii lui Hristos nu sînt unitari
unii cu alţii. Forul ecleziastic în «sarcina căruia cădea 'problema Paştilor
era Consiliul Ecumenic a l Bisericilor şi, de aceea, încă din 1962, el a
început să se intereseze de această chestiune d a r ajungerea la o soluţie
adecvată în această privinţă nu este un lucru uşor.
într-adevăr în 1962, secretarul general al Consiliului Ecumenic al Bi
sericilor a cerut Bisericilor membre să răspundă dacă sînt de părere, să se
reia problema fixării datei Paştilor. A proape toate Bisericile, care au ră s
puns acestei invitaţii, au dat răspuns pozitiv. La această invitaţie a Con
siliului Ecumenic, Prea Fericitul Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a prezentat un referat Sfîntului Sinod al Bisericilor
Ortodoxe Române, referat care a fost adoptat în întregime de acest for,
în şedinţa lui din 8 mai 1963 şi apoi trimis la Consiliul Ecumenic al Bise
ricilor, la Geneva.
în acel referat sînt expuse urm ătoarele idei :
«Biserica Ortodoxă Română are calendarul corectat şi adoptat în
1924. Ea este dispusă să adopte un calendar nou, ce s-ar preconiza ca fiind
mai desăvîrşit decît actualul calendar civil-astronomic, presupunînd că
toate Bisericile ar cădea de acord să primească* acest calendar universal
perfecţionat.
«Biserica Ortodoxă Română ar adera cu bucurie la ideea ca toţi creş
tinii să serbeze învierea Domnului în aceeaşi zi.
«Pentru înlăturarea greutăţilor cu caracter dogmatic, canonic sau ri
tual, ziua comună de prăznuire a Paştilor va trebui să îndeplinească con
diţiile stabilite de către Sinodul I Ecumenic de la Niceea (anul 325) şi a n u 
me să fie o duminică după lună plină după echinocţiul de primăvară.
Aceste 'condiţii ar fi îndeplinite de către a doua .sau a treia duminică din
luna aprilie sau altă duminică din ciclul pascal, între 22 m artie—25 aprilie.
«Condiţia stabilită de către Sinodul I Ecumenic de la Niceea, ca Paştele creştin să nu coincidă cu Pasha iudaică, trebuie părăsită, deoarece ca
lendarul iudaic s-a dovedit a fi o întocmire neştiinţifică, aducătoare de
multe inconveniente, pentru neregularitatea şi inegalitatea lui. Această
condiţie a fost de altfel demult abandonată de către Pascalia calendarului
gregorian» 17.
14. Rugate Bisericile creştine să răspundă in privinţa sărbătoririi Paştilor la data fixă, Biserica Orto
doxă Română a delegat pe profesorul universitar Dr. Vasile Gheorghiu.
15. Problema calendarului figurează totuşi pe agenda O.N.U.-lui.
16. Şi înainte de războiul al doilea mondial, Bisericile creştine se interesau de problema pascală, dar
neexistînd atunci un for central, cum există astăzi Consiliul Ecumenic al Bisericilor, toate acţiunile lor m er
geau nebănuit de încet.
17. Cf. Biserica Ortodoxă Română, LXXXI (1963), nr. 5 - 6 , mai-iunie, p. 577-578.
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In urma m esajului Patriarhului ecumenic, Athenagora, cu ocazia săr
bătorii Paştilor din anul 1969, în care făcea apel către toate Bisericile creş
tine din lume, să găsească m odalitatea celebrării împreună a marii săr
bători creştine, care este învierea Domnului, Bisericile au început să
treacă la a c ţ iu n e 18. Astfel, în luna mai 1969, la R o m a 19, a avut loc un
simpozion pe chestiunea sărbătoririi comune a Paştilor, la care au luat
parte şi delegaţi ai Bisericii Ortodoxe. Aci s-a recunoscut că chestiunea
sărbătorii Paştilor nu este o problemă de dogmă, ci una de ordin practicreligios şi deci poate fi reconsiderată oricînd de către Biserică.
în luna iunie 1969, de data aceasta la A t e n a 20, s-a ţinut un al doilea
simpozion pe chestiunea sărbătoririi Paştelor, unde au luat parte nu
numai delegaţi ai Bisericii Romano-Catolice, ci şi ai Bisericilor precalcedoniene (vechi orientale). Aci, mai bine decît la Roma, s-a arătat că
problema calendarului este o chestiune de ordin cultic, iar nu dogmatic,
astfel încît sărbătoarea Paştilor poate fi reconsiderată de către Biserică,
dacă interesele ei generale cer imperios acest lucru.
în urm a acestor simpozioane, Consiliul Ecumenic al Bisericilor, între
16 şi 20 martie 1970, la Geneva, a ţinut o consultare cu Bisericile membre,
spre a găsi posibilitatea sărbătoririi în aceeaşi zi de către toţi creştinii.
Delegatul Bisericii Ortodoxe Române, la această consultare a susţinut
poziţia adoptată de către Sfîntul Sinod, aşa cum s-a văzut mai sus 21.
Consultarea de la Geneva a ajuns la constatarea că, situaţia de astăzi
a Bisericii Creştine nu mai corespunde cu cea de acum 1600 de ani, adică
din timpul Sinodului I ecumenic şi din secolele imediat următoare. Atunci
serica Creştină este răspîndită peste întreg pămîntul. Cînd creştinii din
emisfera nordică a globului pămîntesc au echinoncţiul de primăvară, cei
din emisfera sudică au echinoncţiul de toamnă. Pe de altă parte, nu pe
;oate meridianele pămîntului, echinonţiul de prim ăvară apare în aceleaşi
zile. Linia de dem arcaţie din Oceanul Pacific face ca America să fie cu o
zi în urma Europei şi A s i e i22.
;
cere imperios, să fie aplicate alte norme pentru sărbătorirea marelui prazzlc creştin care este invierea D o m n u lu i23. Atunci, la consultaţia de la Ge
neva din 1970, s-a pus chestiunea : Ce alt sistem de fixare a sărbătoririi
Paştilor ar fi mai indicată ? Bisericile tradiţionaliste 24 au propus ca Paştile
18. «Proche Orient Chretien», Tome XIX, 1969, fasc. IV, J6rusalem, p. 354—358.
19. «Azione ecumenica Europea», Anul XIV, 1969, nr. 152, Roma.
20. T6 xoiv&v " A y io v Ila a X a 'n jc X picxtavooov^C. (Sfintele Paşti comun creştinătăţii), Atena,
i : runie 1969.
21. Pr. Prof. Athanasie Negoiţă.
22. La Consultarea de la Geneva, americanii au pus întrebarea : Dacă într-un an, luna plină cade la
H martie, într-o zi de sîmbătă, nu-i aşa că a doua zi, 22 martie, duminică, serbăm Paştile ?• Desigur, am
•3sjcns noi ortodocşii. Domnilor europeni, nu uitaţi că atunci cînd la voi este 21 martie, la noi este abia
3 ziartie şi după normele tradiţionale, trebuie să aşteptăm luna plină de după echinocţiul de primăvară
.ine abia după 18 aprilie !
23. Punctul acesta mai pc larg se află la Pr. Ath. Negoiţă, Consultaţia de la Geneva., în «Glasul
răcii», XXIX (1970), nr. 5—6, p. 493—496. La Consultaţia de la Geneva, delegaţia Patriarhiei ecumenico
a =l astronomi din Atena, specialişti în materie de calendar.
24. Adică Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică.
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să fie celebrat în duminica cea mai apropiată de evenim entele ce consti
tuie esenţa sărbătorii Paştilor şi anume : moartea şi învierea Domnului.
Dar, fiindcă şi în această problemă s-au ivit divergenţe de p ă r e r i 25
atunci consultaţia de la Geneva a ajuns la concluzia că cea mai bună so
luţie este aceea de a se fixa o duminică din luna aprilie, deoarece în
această lună au avut loc m oartea şi învierea M întuitorului Hristos. Cum
am amintit mai sus, aceasta este şi poziţia Bisericii Ortodoxe Române.
în această, privinţă, la Geneva, au fost înfăţişate mai multe propu
neri. Prima este cea a Patriarhiei ecumenice 26, care fixează ca dată a Paş
tilor comune pentru toţi creştinii, cea de a doua duminică a lunii apri
lie. A doua propunere este cea protestantă, care fixează ca dată comună a
Paştilor, prima duminică după cea de a doua sîmbătă din luna aprilie.
Dacă se va adopta propunerea Patriarhiei Ecumenice, atunci sărb ă
toarea Paştilor ar avea loc între 8 şi 14 aprilie inclusiv, adică în cadrul
unei săptămîni de zile. După această propunere, Paştele ar cădea la 8 apri
lie, în anii în care 1 aprilie este o duminică ; ar cădea la 9 aprilie, în anii
în care 1 aprilie este o sîm b ătă; ar cădea la 10 aprilie, în anii în care
1 aprilie este o vineri şi aşa mai departe. Paştele în fine ar cădea la 14
aprilie în anii în care 1 aprilie este o luni. Cum am spus după această pro
punere, totdeauna, Paştile ar fi în duminica a doua a lunii aprilie.
Dacă se va adopta propunerea protestantă, atunci sărbătoarea Paştilor
ar avea loc între 9 şi 15 aprilie inclusiv, deci tot în cursul unei săptămîni
de zile. După această propunere, Paştile ar cădea la 9 aprilie, în anii în
care 1 aprilie este o s'îmibătă. Atunci a do-ua s'îmbătă fiind la 8 aprilie,
urmează că duminică ce vine după e a f este la 9 aprilie. Paştile ar cădea
la 10 aprilie, în anii în care 1 aprilie este o v i n e r i ; ar cădea la 11 aprilie,
în anii în care 1 aprilie este o joi. Data ultimă a sărbătoririi Paştelor ar fi
la 15 aprilie, fiindcă prima sîmbătă, fiind la 7 aprilie, cea de a doua sîmbă
tă este în 14 aprilie, iar duminica ce-i urmează este la 15 aprilie. După
această propunere uneori şi anume cînd 1 aprilie este o duminică, atunci
Paştele s-ar celebra în cea de a treia duminică a lui aprilie.
Cum se vede, între aceste două propuneri, singura deosebire este de
o zi. După propunerea Patriarhiei Ecumenice, sărbătorirea Paştilor începe
la 8 aprilie, iar nu la 9 aprilie cum şrată propunerea protestantă. A v a n 
tajul ambelor propuneri ne este oferit de către intervalul numai de şapte
zile, în care poate fi sărbătorită învierea Domnului, de la an la an, iar nu
de treizeci şi cinci şi chiar patruzeci şi opt de zile, cum este cazul în p re
zent, după tradiţia niceană.
Consiliul Ecumenic al Bisericilor a trimis aceste propuneri tuturor
Bisericilor creştine să-şi dea avizul asupra lor şi numai după aceea să se
vadă, ce demersuri mai trebuie făcute.
Din nefericire, s-au scurs şapte ani şi nu se întrevede vreo acţiune
energică de a ne debarasa de nedorita situaţie din prezent, cînd necreşti
nii zilc : «Cînd unii îl înviază, .alţii îl -înmormiîntează pe Hristos». Şi aceştia
25. Bisericile tradiţionaliste susţineau că Mîntuitorul Hristos a fost răstignit vineri 7 aprilie, anul 30 şi
a înviat duminică 9 aprilie, iar delegaţii protestanţi susţineau că în urma studiilor mai noi moartea Domnului
a avut loc la 3 aprilie şi învierea la 5 aprilie. Ca să nu mai fie discuţie s-a renunţat la el.
26. La Consultaţia de la Geneva, delegaţia Patriarhiei ecumenice avea documentaţia necesară.
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au dreptate ! în cei mai mulţi ani, noi ortodocşii serbăm Paştile cu o săptămînă în urma romano-catolicilor, dar nu sînt prea rari nici cazurile cînd
îl sărbătorim cu o lună de.zile în urma lor, cum s-a întîmplat în anul 1970
cînd aceştia l-au serbat la 29 martie, iar noi ortodocşii la 26 aprilie,
cum a fost cazul în 1975 cînd romano-catolicii l-au avut la 30 martie,
iar noi ortodocşii la 4 mai, ori cum va fi cazul în 1978, cînd romanocatolicii vor avea Paşteie la 26 martie, iar noi ortodocşii la 30 aprilie
şi în fine cum va fi cazul în 1983, cînd aceştia îl vor avea la 30 aprilie,
iar noi ortodocşii la 8 mai.
Ortodocşii mai puţin introduşi în tehnica computului pascal se în
treabă m i r a ţ i : De ce această discrepanţă între romano-catolici şi orto
docşi ? Răspunsul este simplu. Cînd au corectat calendarul în 1582, sub
Papa Grigore XIII, apusenii au introdus în rama calendarului îndreptat
pascalia tradiţională. Noi ortodocşii am îndreptat calendarul iulian în
1924, dar din cauze cunoscute nouă t u t u r o r 28 cu Pascalia (Paştile şi săr
bătorile dependente de el) *mergem după calendarul iulian necorectat.
Ca'l'culull 'lunilor pline, p en tru fixarea Paştilor, a fost elaborat
în secolul al VUI-lea şi el a rămas în uz şi astăzi. Dar el este rămas în
urmă, faţă de luna de pe cer, cu mai bine de patru zile şi din secolul al
VUI-lea pînă astăzi, nimeni n-a mai avut curajul să-l pună la p u n c t 29.
Aceste două mari deficienţe ale Pascaliei orientale fac ca de cele mai
multe ori, cea mai m are sărbătoare creştină să fie celebrată la date dife
rite, faţă de cele autentice. Dacă în calendarul îndreptat în 1924 s-ar
introduce calculul pascal tradiţional, cel niceean, atunci diferenţa între
orientalii şi apuseni ar idispare de la sine. Doar şi apus'enii utilizează a c e 
leaşi reguli da şi orientaOii : prima duminică după lună plină 'ce urmează
echinocţiului de prim ăvară. N um ai că socotirea lunii pline, în secolul al
XVI-lea, cînd s-a făcut reforma gregoriană, era mai avansată decît era
în s e c o M al VUI-lea >cînd nu se cun>oşte>a tehnica actuală 30. Acum o a
menii a u reuşit-să se urce pe lună, ca pe un vîrf de m unte oarecare.
Dacă noi ortodocşii am introduce în calendarul pe care l-am diortosit în 1924 şi pascalia tradiţională, nici n-ar mai fi nevoie să mai căutăm
o altă cale de a serba Paşteie odată cu ceilalţi creştini de pe globul pămîntesc, căci el ar corespunde de la sine, deoarece atît unii cît şi alţii am
avea Paştile în aceeaşi primă duminică, după lună plină, care urmează
echinocţiului de prim ăvară 31.
i

27. Practica este arhicunoscută : Prima duminică după lună plină, ce urm eazăxechinocţiului de prim ă
vară. Acest lucru se întîmplă nuniaî în intervalul dintre 22 martie şi 25 aprilie. Mergînd cu sărbătorile fixe
după calendarul îndreptat în 1924, iar cu sărbătorile mobile (cele în legătură cu Paştile) după calendarul
recorectat dc foarte multe ori, orientalii calcă practica autentică, căci serbează după a doua lună plină care
urmează echinocţiului dc primăvară şi depăşesc şi pe 25 aprilie, ajungînd pînă la 8 mai, cum va fi cazul
anului 1983.
28. Din cauză că nu toate Bisericile Ortodoxe au acceptat corectarea calendarului la 1924.
29. Asupra acestor calcule vom reveni.
30. Tehnica calculului lunii pline constă din cunoaşterea Ciclului lunar cu Epacta respectivă, a proenptozei, a metemptozei şi a saltului Lunii, elemente binecunoscute de astronomi, d ar şi de cei care s-au
ocupat serios de computul pascal şi de calendar.
31. Abia după şapte sute şi ceva de ani, s-ar ivi o rămînere în urm ă faţă de ccr a calendarului gro*
garia-n. Dar credem că pînă atunci şi apusenii vor găsi formula adccvată pentru a fi la unison cu cerul.
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Sistemul calculului pascal actual este destul de migălos din cauza
acelor Cicluri solare şi lunare, a epactelor, proemptozelor, meteptozelor
şi saltului lunii 32, fără să voieşti ajungi la concluzia că tot mai bună ar fi
fixarea zilei Paştilor în cea de a doua sau a treia duminică din luna aprilie.
Fixarea unei duminici din aprilie ar bucura toată lumea. Ştim cu toţii
că între 22 m artie şi 31 m artie ne aflăm încă în iarnă. Cel puţin nordicii,
în acele zile, se pot aştepta la cele mai rebele viforniţe. De la 9 la 15 apri
lie, primăvara* îşi face apariţia şi la ei.
Poate ar zice cineva : Fixînd sărbătoarea Paştelor între 9 şi 15 aprilie
s-ar călca uneori practica niceană, adică de a nu serba Paştile înainte de
prima lună plină de după echinoncţiul de primăvară. Este adevărat că în
unii ani această lună plină cade după 9— 15 aprilie dar aceasta se întîm 
plă extrem d e rar 33. Cu mult mai mult călcăm norma niceană astăzi cînd
aproape în fiecare an serbăm Paştile, în cea de a doua duminică după lună
plină, iar la cinci-şase ani, chiar după cea de a doua lună plină de după
echinocţiu, cum am amintit.
Iată de ce ne bucurăm la vestea că Vaticanul şi Consiliul Ecumenic al
Bisericilor au luat iniţiativa du'cerii la un bun sfiîrşit a problemei -sărbă
toririi celei mai mari festivităţi creştine, învierea Domnului, fixînd într-o
duminică din aprilie d-atia sfintelor Paşti pentru toţi creştinii.
M obilitatea acestei mari sărbători s-ar fixa pe un interval de şase
zile, iar nu ca pînă acum, pe un interval de patruzeci şi* opt de zile (22
m artie—8 mai). Şi dacă se va adopta şi un calendar fix de* 364 de zile,
atunci această sărbătoare m ăreaţă ar cădea totdeauna la 15 aprilie, foarte
aproape de data la care au avut loc m oartea şi învierea M întuitorului
Hristos (7.aprilie crucificarea, 9 aprilie învierea).’
Pr. Prof. A thanase NEGOIŢĂ

32. Elemente cu care se află data Paştilor prin calcul anticipat. Ele ajută la aflarea primei duminici
care vine după lună plină, numaidecit după echinocţiul de primăvară.
33. Elemente cu care se află data Paştilor prin calcul anticipat. Ele ajută la aflarea primei duminici
la 18 aprilie şi aşa mai departe. în cazurile în care luna plină pascală cade între 9 şi 15 aprilie, Paştile
la dată fixă (9—15 aprilie) ar fi celebrat uneori înainte de luna plină, prima după echinocţiu, dar acest lucru
se întîmplă infinit de rar. Mai numeroase sînt astăzi încălcările tradiţiei :
1. Deseori sărbătorim Paştile după cea de a doua lună plină de după echinocţiul de primăvară ;
2. Suprimarea postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, cînd Paştile cad între 25 aprilie şi 8 mai.
3. Intervin mari deranjamente tipiconale în ce priveşte cele zece duminici ale Triodului şi cele şapte ale
Penticostarului.
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IMPORTANŢA DUHOVNICEASCĂ A CONONULUI CEL MARE
AL SFÎNTULUI ANDREI CRITEANUL
%

V o rb iţi între v o i în psalmi, în laude şi în
imne duhovniceşti, cîntînd în inimile v o a s 
tre lui Dumnezeu (Efes. V, 19—20).
%
9

In Biserica Ortodoxă, postul, rugăciunea şi milostenia sînt mijloacele spirituale
de curăţire sufletească, de unire cu'Dum nezeu şi de dragoste faţă de aproapele. Pos
tul este un raport intim între natura noastră spirituală şi natura obişnuită căreia
trebuie să-i respectăm menirea. Rugăciunea este vorbirea intimă cu Suprema Fiinţă,
cu rezultate mîngîietoare pentru suflet. iîn sfîrşit, milostenia este legătura nouă, măr
turisirea credinţei noastre, între eul nostru şi semen. Şi odată fixată această armonie
internă, adică împăGarea cu noi şi cu aproapele, uşor putem înţelege rostul Canonului
Sfîntului A n d rei Criteanul în pregătirea noastră duhovnicească în Postul Mare, post
fixat de Biserică pentru a înţelege actul învierii Mîntuitorului şi în acelaşi timp posi-’
bilitatea învierii şi vieţii noastre veşnice.
Una dintre cele mai pătrunzătoare şi mişcătoare arte pentru sufletul nostru este
muzica. Dintru' început, omul a simţit nevoia armonliei, a chemării menirii sale, a stăpînirii interne, a siguranţei în natură. Cîntecul, melodia, fredonarea sau chiar ţinerea
unui simplu ison, constituie o angajare sufletească -pentru înţelegerea undelor n ev ă 
zute, dar simţite şi pătrunzătoare în suflet. Cîntul reprezintă bucuria faţă de Dum
nezeu, faţă de noi înşine, faţă de familie, părinţi sau c o p ii; tristeţea faţă de pierderea
unei fiinţe dragi sau faţă de păcatele noastre, totul în nădejdea învierii şi mîntuirii.
De aceea Sfîntul Andrei Criteanul în lucrarea sa «Canonul cel Mare» rezumă în
treaga istorie a mîntuirii.
Dar, pentru a înţelege opera trebuie să ştim şi cîtev a date despre viaţa acestuia.
Sfîntul Andrei Criteanul s-a născut în Damasc în jurul anului 660 dintr-o familie
creştină. Primeşte o educaţie aleasă, iar -în vîrsta de 14— 15 ani porneşte în pelerinaj
la Locurile Sfinte, fiind adînc impresionat de urmele Mîntuitorului Hristos, îndeosebi
de ‘Peştera Naşterii din Betleem, de mormîntul Domnului din Ierusalim şi Golgota,
imagine care l-a însoţit toată viaţa.
A f studiat cultura vech e şi, în special, religiile Indiei Chinei, Persiei, Imperiului
roman şi civilizaţiei greceşti. Pe toate le-a considerat interesante, dar viaţa în Hristos
a fost socotită de el adevărata viaţă a noastră, mîntuirea noastră. A vînd aceste con
vingeri, la anul 685, este făcut diacon la Constantinopol. Datorită vieţii lui curate, a
fost numit Andrei Ierusalimiteanul. El n-avea o trăire creştină de meditaţie, ci o viaţă
de acţiune, încît a cerut patriarhului să facă ascultare la un azil de bătrîni şi să în
grijească de orfani. A şa de adînc era sentimentul său uman, încît a fost numit «Andrei
cel plin de har şi daruri», lîn timpul diaconiei s-a evidenţiat prin predica faptei şi
cateheza înţelepciunii. Cunoaştem 24 predici înflăcărate ale sale, dintre care
în cin 
stea Sfintei Fecioare mai ales la Bunavestire, Sfîntă Mărie — mamă adevărată, Ador
8
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mirea şi minunile Precistei. Noutatea cuvîntărilor constă în aceea că datele din ele
sînt inedite şi luate din tradiţia unde a trăit, a vieţuit şi a suferit Sfîntă Fecioară.
Pregătirea Sfîntului, geniul său creator, experienţa vieţii în Hristos, precum şi
foiţa sa spirituală sînt vădite în opera sa de proporţii, Canonul Sfîntului şi Marelui
Post. A ceastă lucrare este o meditaţie adîncă, un poem emoţionant şi de o mare sen 
sibilitate umană. El a fost rostit şi cîntat în biserica «Sfîntă Sofia» din Constantinopol,
apoi în Alexandria, Antiohia, Ierusalim şi în tot Imperiul bizantin. Experienţa acestei
nevoinţe sufleteşti s-a făcut simţită mai ales în Creta, unde înţeleptul părinte Andrei
a ajuns episcop şi unde încetează din viaţă la 4 iulie 740.

❖
Canonul cel Mare este un poem original de peste 250 de strofe cu accente şi
repetiţii, cu metrică şi reveniri asupra celor mai importante probleme de viaţă duhov
nicească şi cîştigarea mîntuirii.
Însuşi Sfîntul Andrei a împărţit poemul în canoane, stihiri, cîntări, irmoase, programîndu-1 pentru prima săptămînă din Postul Mare (luni, marţi, miercuri şi joi) şi rezumîndu-1 pentru ziua de miercuri din a V-a săptămînă a Postului Mare.
La început, slujba Canonului era separată, apoi, începînd din epoca patriarhului
Fotie (sec. IX) s-a introdus în cadrul Pavecerniţei celei Mari.
Simţul muzical al autorului, experienţa sa, înţelegerea Tainei dumnezeirii de către
noi sînt cîteva aspecte ale Canonului, dominînd ceea ce este necesar sufletului :
pocăinţa, dorinţa de mîn/tuiire şi apropierea de piscul Golgotei. Nimeni nu poate în
ţelege învierea, dacă nu m erge pe calea durerii, pe calea renunţării la păcat, pe
calea crucii, pe calea iubirii de ce le lînaLte.'
Minunată este împărţirea pe cîntări şi irmose, totul gravitînd în armonia cîntării
de adîncă pătrundere sufletească : «Suflete al meu, suflete al meu, scoală, pentru ce
dormi, sfîrşitul se apropie...».
Se pare că această împărţire a canoanelor din opera Sfîntului Andrei a avut
mare influenţă asupra Octoihului Mare, alcătuit de alt sfînt Părinte, din aceeaşi cetate
a Damascului, Sfîntul Ioan Damaschinul (fi 749).
4

%

1. A şezînd în pesne şi cîntări viaţa patriarhilor şi trăitorilor credinţei în Dum
nezeu cel viu şi din experienţa sa la Ierusalim, autorul rezumă : A ju tor şi acoperitor
s-a făcut mie pentru izbăvire : acesta este Dumnezeu şi-l v o i mări, Dumnezeul părin
ţilor noştri pe acesta îl v o m slăvi ( C a n o n u l c e l M a r e , cîntarea I, irmos).
2. Considerînd că profeţia este cu adevărat criteriu al Revelaţiei divine, cutre
murat de priveliştea Peşterii Naşterii, urmele minunilor şi profeţiilor lui Mesia • cel
mult aşteptat, calea batjocoririi, Golgota, locul supliciului, imnograful consemnează :
Ia aminte cerule şi v o i grăi şi v o i lăuda pe Hristos care a venit prin Fecioară cu
trup... pentru izbăvirea noastră (Cîntarea a Il-a, irmos).
3. Fiecare se îndoieşte de unele lucruri, dar credinciosul primeşte harul întăritor
şi darul credinţei înţelegerii, ca şi proorocul Isaia, care a văzut «în Lege, în umbră
şi în Scriptură» închipuire (Cap. XI şi LIII), famenul Candachiei a dorit explicaţii
(Fapte VIII, 26— 40), iar Canonul subscrie : Numai pe Piatra cea neclintită a porun
cilor Tale întăreşte mintea şi inima mea, iiindcă numai tu eşti sfînt şi Dumnezeu (Cîn
tarea a IlI-a, irmos).
4. Incercînd a dezlega enigma civilizaţiilor, a studia originea lor şi preocupările
strămoşilor pentru viaţa duhovnicească, Canonul arată că Şfînta Scriptură răspunde
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la dorinţa de izbăvire a celor care au căutat pe Dumnezeu : Auzit-a profetul de venirea
Ta, Doamne, şi s-a temut că v r e i să te naşti din Fecioară şi oamenilor să te arăţi şi
a z i s : A m înţeles gîndul Tău şi m-am temut, slavă puterii Tale, Doamne (Cîntarea
a IV-a, irmos).
5. Credinţa fără fapte bune este o iluzie sau o credulitate, o părere falsă despre
existenţa lui Dumnezeu, este un demonism pămîntesc. Credinţa în Evanghelie este
urmarea lui Hristos, îndeplinirea cuvintelor L u i: «cu timp şi fără timp... în Hristos ne
mişcăm şi existăm». Totul este în zadar, dacă nu împlinim poruncile Sale şi nu îndrăz
nim a ne izbăvi sufletele prin pocăinţă şi săvîrşirea binelui. De noapte mînecînd iubitorule de oameni, mă rog, luminează-mă şi mă îndreptează pe mine la poruncile
Tale şi mă învaţă, M întuitorule, să iac voia Ta (Cîntarea a V-a, irmos).
6. Este în firea noastră de a respecta memoria strămoşilor, iar credincioşii tre
buie să se roage pentru ei, aşa cum Mîntuitorul Hristos a coborît chiar la iad pentru
a elibera drepţii şi pe cei ce au nădăjduit în Mesia : Strigat-am din toată inima mea
către înduratul Dumnezeu şi m-a auzit din iadul cel mai de jos şi a scos din strică
ciune viaţa mea (Cîntarea a Vl-a, irmos).
Pînă aici înţeleptul autor pune în faţa ascultătorilor istoria mîntuirii în general
cu ample referinţe la viaţa strămoşilor din Eden, apoi trăirea şi ascultarea patriar
hilor şi proorocilor, intervenţia lui Dumnezeu la rugăciunea şi strîmtorarea aleşilor
Săi. Izbăvirea în V echiul Testament este legată de viaţa obişnuită, de preocupările
oamenilor, de bucuriile şi tristeţile obişnuite în viaţa de fiecare zi. Totuşi, pronia a
ales profeţii mari şi mici, pregătind din străfundurile veacurilor calea venirii lui Mesia,
descoperitorul adevăratului Dumnezeu şi însuşi Mîntuitorul şi Judecătorul sufletelor
noastre. Cu toată starea de păcat a cugetului şi fiinţei noastre, Sfîntul Andrei, epis
copul Gortinei din Creta, ne trezeşte, învăţîndu-ne să rostim şi să cîntăm : Suflete al
meu , suflete al meu, scoală, pentru ce dormi ? sfîrşitul se apropie şi v e i fi tulburat.
Deşteaptă-te dar, ca să se m ilostivească spre tine Hristos-Dumnezeu, Cel ce este p r e 
laţi ndeni şi toate le plineşte (CONDACUL).
7. Avînd această conştiinţă a păcătoşeniei, pe lîngă pregătirea permanentă în
vederea spovedaniei, pentru a ne împărtăşi cu Sfîntul Trup şi Sînge, trebuie să ne
facem un examen serios de c o n ştiin ţă : Greşit-am, fărădelege am făcut şi nu m-am
îndreptat înaintea Ta, nici n-am cunoscut şi nici n-am îndeplinit poruncile Tale... Dar,
rji ne părăsi pe noi pînă în sfîrşit, Dumnezeul părinţilor noştri! (Cîntarea a V il-a,
.:rmos).
Biserica noastră nu este o comunitate de credincioşi după nişte legi sau orînâuiii omeneşti, ci este Casa lui Dumnezeu, templul Duhului Sfîn/t, Chivotul Legii vechi,
Iar Capul 'Bisericii este însuşi Mîntuitorul Hristos, «piatra cea din capul unghiului...».
Biserica are naos şi pronaos, adică Legea vech e şi împlinirea nouă prin H risto s; altar
şi pridvor, adică Sfînta sfintelor şi cămara pentru primirea celor în afara cunoştinţei
despre Legea izbăvirii sau locul celor chemaţi la adevărul credinţei creştine.
8. Nu numai noi credincioşii de (toate categoriile lăudăm pe Dumnezeu, ci în
sprijinul nostru v in r afară de harul necesar, îngerii, sfinţii, cuvioşii, trăitorii în Hris
tos, drepţii şi patriarhii Vechiului Testament, duhurile curate, ştiute şi neştiute, ador
mite întru nădejdea venirii lui Mesia sau învierii celei de a p o i: Pe Cel ce îl slă vesc
zrşZile îngereşti şi de Dînsul se cutremură Heruvimii şi Serafimii, toată suflarea şi zid ilăudaţi-L, binecuvîntaţi-L şi-L prea înălţaţi întru toţi vecii... (Cîntarea a VUI-a,
I

*

'—OS).
Printre irmoasele propriu-zise, printr-un stih special, credincioşii cer intervenţia
Sfatului Andrei şi Cuvioasei noastre Maria Egipteanca la Părintele ceresc.
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9. Totuşi, cea mai apropiată de sufletul nostru, cea care înţelege durerile şi n e
cazurile credincioşilor este Sfîntă Fecioară Maria ; împreună-rugătoare, dar şi miluitoare a noastră. A vînd ajutor pe Maica Domnului, cugetul nostru devine mai osîrduitor, mai îndrăzneţ pentru a merge pe calea mîntuirii. Fiinţa noastră primeşte, prin
ajutorul Precestei, o răcorire în drumul greu spre piscul Golgotei, o picătură de rouă
peste nevoinţele noastre duhovniceşti. Un suflet zbuciumat, o conştiinţă pătată, dar
cu dorinţa îndreptării, găseşte aleanul cel mai sigur în Mama după trup a M întuito
rului nostru Iisus Hristos, Sfîntă Fecioară Maria. De aceea, poetul i se adresa cu
încredere, sfîntul îi aducea prinos de recunoştinţă şi toţi credincioşii erau şi sînt con 
vinşi, aşa cum arată imnul, că Zămislirea fără de sămînţă şi naşterea (Mîntuitorului)
e s te neînţeleasă (suprafirească) dar rodul Maicii fără de bărbat este neschimbat (adică
Dumnezeu-adevărat şi Om-desăvîrşit), iar naşterea lui Dumnezeu (ca om) întăreşte
firile, identifică firile — (dumnezeiască şi omenească). Pentru toate acestea (cîte s-au
întîmplat), toate neamurile, ca pe o Maică-mireasă a lui Dumnezeu, îţi aducem preacinstire şi te mărim (Cîntarea a IX-a, irmos).
•
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Frumuseţea literară, pofunda şi impresionanta descriere a mîntuirii noastre fac
din Canonul cel Mare una din slujbele cele mai gustate de către credincioşii Bisericii
Ortodoxe. în acest imn adus Dumnezeirii, fiecare credincios se regăseşte, se reculege,
îşi înţelege starea de nelinişte şi păcat şi caută ieşirea spre. lumină, prin nădejdea în
Creator şi dragostea Fiului lui Dumnezeu. Se adaugă deci la evlavia noastră un spor
de duhovnicie, de înţelegere a credinţei şi de petrecerea după cuviinţă a Postului celui
Mare rînduit de sfîntă noastră Biserică.
La toate acestea, trebuie să ne întărim evlavia prin inima înfrîntă şi smerită,
cugetul curat şi simţurile copleşite de cele auzite, văzute şi trăite de cei care au
dorit izbăvirea şi mîntuirea. 'în sprijinul îndreptării noastre avem exemplul strămo
şilor pentru întărirea inimii noastre, avem milostivirea lui Dumnezeu şi jertfa Fiului
Său pentru păcatul strămoşesc, dar şi sîngele, chinurile şi slava sfinţilor, martirilor,
mărturisitorilor ştiuţi şi neştiuţi.
Pentru sufletul nostru să ne îngrijim, cît mai este timp. Spovedania ne aşteaptă,
postul ne întăreşte, rugăciunea ne luminează, milostenia ne transformă în fraţi ai lui
. Hristos şi iubire nefăţarnică unii faţă de alţii. Numai aşa putem spune, ca şi Sfîntul
Apostol P a v e l: «Cred, Doamne, şi mărturisesc că Tu eşti cu adevărat Fiul lui Dum
nezeu, care ai venit în lume să izbăveşti pe cei păcătoşi, dintre care cel dintîi
sînt eu...».
Duşmanilor noştri, «văzuţi şi nevăzuţi» să le iertăm totul şi' să zicem ca M în
tuitorul şi Sfîntul Arhidiacon Ştefan : «Iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac...» (Matei
V, 44; Luca XXIII, 34 ; Fapte VII, 60).
Să avem grijă de sufletul nostru şi în faţa ispitelor să punem crucea cugetului
nostru de creştini, rostind din toată inima : M iluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă ;
Dumnezeule m ilostiv fii mie păcătosului, Dumnezeule iartă-mă pe mine păcătosul, Fără
de număr am greşit , Doamne iartă-mă. Amin.
»

P. Diac-HUREZI

UN VEAC
DE LA PROCLAMAREA INDEPENDENŢEI DE STAT A ROMÂNIEI
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în cursul acestui curgător an, 1977, se împlinesc o sută de ani de
cînd, la 9 mai 1877, Parlam entul rom ân a proclamat 'independenţa de
stat a României, iar apoi ostaşii noştri, tot în acelaşi an şi la începutul
celui următor, pe câmpurile de luptă de la Griviţa, Plevna, Rahova, Smîrdan şi Vidin au pecetluit cu sîngele lor această hotărîre. 1/România îşi cîştiga astfel definitiv şi pentru totdeauna deplina neatîrnare. O dată cu
aceasta se încheia şi «un -lung proces de apărare a fiinţei şi drepturilor
statului român» şi se punea capăt luptelor eroice, duse timp de sute de
ani de poporul nostru pentru eliberarea sa, de sub apăsătoarea opresiune
otomană. Căci, aşezat chiar de la început, — cum atît de frumos spune
cronicarul — , «în calea răutăţilor» şi mai apoi ajuns la încrucişarea «intereselor expansioniste» ale unor imperii din jur, poporul rom ân s-a dez
voltat «într-o perm anentă confruntare cu piedici şi greutăţi de tot felul,
cu num eroase şi puternice adversităţi interne şi externe» *. în decursul 7
veacurilor el s-a m enţinut numai printr-o luptă «mare şi grea, aspră şi
dîrză», neprecupeţită şi aproape continuă pentru neatîrnare^ îm potriva
«tuturor celor care voiau să-i încalce teritoriul şi să-l supună».
A baterea asupra gliei sale a unora din populaţiile m igratoare, dominaţiile străine de mai apoi, luiptele pustiitoare purtate -pe m eleagurile
sale de puterile rivale din jur i-au adus «distrugerea sau înstrăinarea a
nenum ărate valori m ateriale şi spirituale».
Cu toate acestea, poporului rom ân nicicînd nu i-a putut fi înăbuşită dorinţa sa ide libertate şi independenţă. Dimpotrivă, «idealurile
independenţei i-au îm purpurat perm anent steagurile de luptă, i-au în 
zecit forţele, iar în vrem urile de restrişte i-au aprins şi mai vii n ă 
dejdile». în ciuda tuturor piedicilor, el «a păşit mereu înainte» şi în—

—

1. Ion Gheorghe Maurer, 90 de ani de la cucerirea independenţei de siat a României, Bucureşti,
p. 6.
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totdeauna, în această parte a Europei, s-a afirmat ca «un factor de
progres şi civilizaţie».
Parcurgîndu-se filele istoriei poporului nostru, se va constata că
trăsătura distinctivă a acestuia este mai cu seamă strădania sa «de a
asigura o dezvoltare liberă alcătuirilor sale de stat». Căci, cum se ştie,
întemeierea statelor feudale româneşti «a coincis cu dobîndirea neatîrnării lor». Prin lupta de la Posada din 9— 12 noiembrie 1330 2, în care
Basarab I întem eietorul (fl352) a învins pe Carol Robert (1310— 1342),
regele Ungariei şi prin luptele purtate de Bogdan ( f 1365) pe la mijlocul
secolului al XlV-lea 3, atît Ţara Românească cît şi Moldova nu numai
că şi-au «marcat apariţia pe scena istoriei, dar, în acelaşi timp, şi-au
afirmat şi existenţa lor ca state libere şi neatîrnate». Transilvania, «deşi
supusă statului feudal maghiar», niciodată n-a fost «cuprinsă organic
în cadrul acestuia» 4.
Mai apoi, după ce statele româneşti îşi dobîndiseră «făptura poli
tică», asupra lor s-a abătut pericolul otoman. Căci, după ce în secolul
al XIV-lea, turcii cuceriseră aproape întreaga Peninsulă Balcanică, spre
sfîrşitul aceluiaşi veac s-au îndreptat, cu toată puterea lor, împotriva
Ţării Româneşti. De acum începe «o luptă îndelungată contra acestei noi
ameninţări a independenţei noastre politice». Veacuri în şir, românii
au apărat cu îndîrjire fiinţa statelor lor şi atunci cînd împrejurările au
îngăduit, au încercat să-şi redobîndească deplina neatîrnare. Vreme de
peste trei decenii, Mircea cel Bâtrin (1386— 1418) şi-a apărat ţara cu
succes şi a reuşit să o ferească de soarta celor din sudul Dunării care
fuseseră făcute paşa'lîcuri. Acţiunea sa a fost continuată şi de unii din
urmaşii săi, ca: Dan II (1422— 1431), V lad Dracul (1436— 1446) şi V lad
Ţepeş (1456— 1462; 1476). Cam dn acelaşi timp, Ioan de Hunedoara
(1441— 1456) din Transilvania apără pămîntul românesc de la vest de
Carpaţi, iar în cea de a doua par.te a secolului al XV-lea, Ştefan cel
Mare (1457— 1504), domnul Moldovei, cu arma în mînă, a respins atacu
rile turcilor, a repurtat răsunătoare victorii în lupta cu ei şi a păstrat
neştirbite hotarele ţării peste care oblăduia 5.
Această viguroasă împotrivire, la care au participat cei mai de
seamă voievozi ai ţărilor române, a făcut pe otomani să înţeleagă că
ei nu vor putea desfiinţa aceste ţări — aşa de strălucit apărate — şi
au renunţat la planul de a le transforma şi pe ele în paşalîcuri. Totuşi,
din pricina disproporţiei de forţe, pînă la urmă, c el~ d o u ă Principate:
Muntenia şi Moldova, prin «capitulaţii» au trebuit să recunoască
suzeranitatea otomană. Pe temeiul acestor «tratate» însă, nici una
din cele două ţări româneşti «nu a fost încorporată imperiului tur
cesc», ci fiecare şi-a păstrat independenţa «în accepţia raporturilor de
tip feudal». In această situaţie, ele se bucurau de o «deplină autonomie
2. C. C. Giurescu, Istoria Românilor, I, ed. V, Bucureşti 1946, p. 371—378.
3. Ibidem, p. 398—400.
4. Cf. Dr. Ştefan Pascu, Istoria Transilvaniei, Blaj 1944, p. 312—313.
5. Pentru lupta acestor voievozi, români întru apărarea independenţei ţărilor lor, să se vadă : C. C.
Giurescu, op. cit., p. 471 ş.u. ; voi. II, 1» ediţia IV, Bucureşti 1943, p. 2—4, 8—12, 33—42, 46—50, 59—73.
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internă» t şi erau asigurate că turcii nu-şi vor face case şi lăcaşe de
cult înlăuntruil graniţelor lor 6.
Şi într-o astfel de stare însă, deseori lupta pentru deplina neatîr
nare a celor două ţări româneşti a reizbucnit cu o deosebit de aprigă
intensitate. In secolul al XVI-lea, de pildă, Radu de la A fum aţi (f 1529),
voievodul Jării Româneşti, cu cele douăzeci de războaie ale sale cuv
turcii7, Ioan V odă cel V iteaz (1572— 1574), domnul Moldovei, care, spune
cronica «gîndea să ţie ţara cu sabia» 8 şi care a pierit eroic la Roşcani,
luptînd împotriva invadatorilor otomani, şi chiar Despod V odă (1561—
1563) — un înaintaş al acestuia — care voia să-şi întindă oblăduirea^
pînă la Mare şi Dunăre şi, şi în sudul acesteia, şi care a săvîrşit cîteva
fapte (baterea de monede ş.a.) demne de un conducător suveran 9, sînt
«exponenţi fireşti» ai acestei lupte şi reprezentanţi ai năzuinţelor de
neatîrnare ale românilor.
Alături de ei, la cumpăna dintre secolele al XVI-lea şi al XVII-lea,
Mihai V iteazul (1593— 1601), domnul Ţării Româneşti, mergînd pe aceeaşi
cale, a reuşit pentru câţiva ani -să dobîndească pentru poporul său de
plina independenţă şi în anul 1600, să-l unească chiar şi numai pen
tru scurt timp, sub o singură conducere politică10. «Izvorîtă din
nevoia adînc resimţită de înmănunchere a tuturor forţelor pentru înlă
turarea asupririi străine, această primă unire, (...) a dobîndit putere de
simbol şi a răsunat peste secole ca un îndemn şi ca o îmbărbătare în
Lupta pentru eliberare şi făurirea unităţii de stat» n .
Cu toate că după această epopee a eroului de la Călucjăreni domi
naţia otomană ,s-a accentuat, în secolele următoare lupta pentru inde
pendenţa politică sau numai pentru pregătirea redobîndirii ei a conti
nuat să preocupe pe mulţi, fiind «o trăsătură dominantă a istoriei din
acea vreme a poporului român»12. Radu Vodă Şerban (1602— 1611) ur
maşul lui Mihai'Viteazul, «tare şi vîrtos pentru lege şi pentru moşie»,
cum spune inscripţia de pe lespedea mormântului său din biserica mînăs
tirii Comana din Vlaşca, «cu păgînii turci...s-au bătut» 13, pentru ace
laşi ţel, Matei Basarab (1632— 1654) a sporit puterea armată a Ţării Ro
mâneşti şi a legat strânsă alianţă cu Transilvania u , Mihail (Mihnea) III
Radu (1658— 1659), încercînd să repete faptele de vitejie ale lui Mihai
Viteazul, a purtat lupte cu turcii15, Şerban Cantacuzino (1678— 1688) şi
' s

...

6. Pentru aceste «capitulaţii», să se vadă : C. C. Giurescu, Capitulaţiile Moldovei cu Poarta Otomană,
Socureşti 1908, pass. ; Nicolae Copoiu, «Capitulaţiile» — tratate fundamentale privind istoria suveranităţii
t t stat a ţărilor române, în «Magazin istoric», IX, 1975, nr. 3 (96), p. 33—36.
7. Despre toate luptele cu turcii ale lui Radu de la Afumaţi se face amintire chiar în inscripţia
jsp ed ei de m arm ură ce-i acoperă mormîntul aflat în biserica Mînăstirii Curtea de Argeş (v. N. Iorga,
Inscripţii din bisericile României, I, Bucureşti, 1905, p. 148—150. V. şi C. C. Giurescu, op. cit., II, 1,
1 162-163.
8. Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti 1955, p. 185.
9. C. C. Giurescu, op. cit., II, 1, p. 198.
10. Vezi Dr. Ioan Sîrbu, Istoria lui Mihai Vodă Viteazul domnul Ţării Româneşti, Timişoara, 1976 ;
V Iorga, Istoria lui Mihai Viteazul, Bucureşti, 1935 ; C. C. Giurescu, op. cit., p. 261 ş.u.
11. Ion Gheorghe Maurer, op. cit., p. 7.
12. Dan Berindei, Cucerirea independenţei României (1877—1878), Bucureşti 1967, p. 6.
13. Al. Elian ş.a., Inscripţiile medievale ale României, I (Oraşul Bucureşti), Bucureşti', 1965, p. 526.
14. C. C. Giurescu, Istoria românilor, II, 1, p. 53 —57.
15. Ibidem, p. 111—114.
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Constantin Brîncoveanu (1688— 1714) s-au apropiat de imperiile creş
tine ale vremii 16f iar Dimitrie Cantemir (1710— 1711), domnul Moldovei,
alături de Petru cel Mare (1695— 1725), ţarul Rusiei, s-a războit cu Poarta
pentru libertatea şi n eatîrn area ţării sale 17. Cam în acelaşi timp, şi m a
rele cărturar A n tim Ivireanul (1708— 1716), mitropolitul Ungrovlahiei, a
plătit cu viaţa cutezanţa de a se fi m anifestat ca militant contra opre
siunii otom ane şi totodată şi ca luptător pentru independenţa ţării, care
îl primise cu atîta căldură 18.
O replică a acestor acţiuni pentru independenţă a fost instaurarea în
ţările române, de către Poartă, a «regimului turco-fanariot» în 1711 în
M oldova şi în 1716 în Ţara Românească. Dar şi în această epocă de
maximă dominaţie otomană, «ideea independenţei şi a apărării vechilor
drepturi ale Principatelor române» n-a dispărut. Dimpotrivă, ea a apărut
«.cu toată forţa» mai ales în timpul tratativelor ruso-turce, care au dus
la încheierea păcii de la Kuciuk-Kainargi din anul 1774. Aici, luîndu-se
în discuţie şi situaţia viitoare a celor două ţări româneşti, soliile aces-tora, prezente la negocieri, s-au referit, cea din M oldova «la capitulaţiile», adică la «tratatele» încheiate de ţara ei cu turcii în 1511 şi 1634
prin voievozii Bogdan III (1504— 1514), fiul lui Ştefan cel M are şi V a 
sile Lupu (1634— 1653), iar cea din Muntenia, la cele încheiate tot cu
turcii de Mircea cel Bătrîn (1386— 1418) şi Laiotă Basarab (1474— 1477),
în care, în schimbul acceptării suzeranităţii ei, Poarta recunoştea n e a tîr
narea ţărilor lor.
în cea dintîi din aceste «capitulaţii», d.p., printre altele, se preeţ* vedea că : «Poarta recunoaşte M oldova ca ţară liberă şi nesupusă» (art.
1) ? că «Religia creştină, profesată în Moldova, nu va fi niciodată opri
mată, nici tulburată, iar naţia sa v a avea libera dispoziţie de bisericile
sale, ca şi în trecut» (art. 2) ; că «Poarta se angajează să apere M oldova
contra oricărei agresiuni eventuale şi s-o m enţină în starea în care se
găsea mai înainte, fără să i se facă nici cea mai mică nedreptate şi fără
a suferi nici cea mai mică ştirbire a teritoriului ei» (art. 3) ; că «Moldova
va fi condusă şi guvernată după propriile ei legi, fără ca Poarta să se
• amestece în aceasta în nici un fel» (art. 4) şi că «turcii nu vor putea avea,
nici să cumpere, păm înturi în M oldova şi nu vor putea nici să constru
iască acolo moscheie, nici să se stabilească acolo în vreun fel» (art. 8) 19.
Prin art. 9 al celei de a doua «capitulaţii», încheiată de domnitorul M oldo
vei Vasile Lupu cu sultanul M ehmed IV (1648— 1687), se stipula că «Mol%

16. Ibidem, p. 161-163 ; 169-172 şi 176-177.
17. Ibidem, p. 220—221 ; Preotul Niculae Şerbănescu, Dimitrie Cantemir — Trei sute de ani de la
naşterea lui — 1673—26 octom brie—1973, în «Biserica Ortodoxă Română», 91, 1973, p. 1038—1041.
18. Preotul Niculae Şerbănescu, Mitropolitul Antim Ivireanul, în «Mitropolia Olteniei», 18, 1966,
p. 796-804.
19. D. A. Sturdza şi C. Colescu-Vartic, Acte şi documente relative la istoria renaşterii României, I,
Bucureşti 1900, p. 4 ; Ion Ionaşcu, P. Bărbulescu, Gh. Gheorghe, Tratatele internaţionale ale României
1354—1920, Bucureşti 1975, p. 69—70 ; N. Copoiu, op. cit., p. 36 ; Ion Popescu-Puţuri, Din trecutul de
luptă al poporului român pentru apărarea suveranităţii şi independenţei patriei, în «Anale de istorie», 22,
1976, nr. 1, p. 20—21.
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dova va păstra titlul de ţeară independentă. Titlul acesta se va reproduce
în toate scrisorile ce Poarta O tom ană va adresa Principelui» 20.
De asemenea, în Ţara Românească, spre sfîrşitul secolului al XIVlea, Mircea cel Bâtrîn s-ar fi înţeles cu sultanul Baiazid I Fulgerul (1389
1402) ca ţara lui «să se guverneze după propriile sale legi», ca dom 
nitorul «să aibă dreptul de a face război şi pace» (art. 1), ca acesta să
fie «creştin» şi ales «de către mitropolit şi boieri» (art. 4) şi ca el să p lă
tească Porţii anual cîte trei mii «piaştri roşii ai ţării» (art. 5) 21. în anul
1460 V la d Ţepeş, — nu Laiotâ Basarab (1474— 1477), cum se m enţionează
în «capitulaţie», căci acesta nu dom nea acum — , în «capitulaţia» ce
ar fi încheiat cu sultanul M ehmed II Cuceritorul (1451— 1481), ar fi con
venit ca acesta şi «urmaşii săi» să «protejeze» Ţara Românească şi «s-o
apere contra oricărui inamic, fără a pretinde altceva decît suprem aţia
asupra suveranităţii acestui principat» (art. 1) ; ca «Sublima Poartă» să
nu aibă nici un am estec în adm inistraţia locală» a acestuia (art. 2), ca
voievozii lui să fie aleşi «de arhiepiscop, episcopi şi boieri» (art. 4) ;
ca «naţia valahă... să se bucure de libera exercitare a propriilor sale
legi», iar voievozii să aibă drept «de a face pace sau război, fără a fi
supuşi la nici o responsabilitate faţă de Sublima Poartă» (art. 5) şi ca
niciodată să nu existe «în nici o parte a teritoriului valah» vreo, mos:heie m usulm ană (art. 10)22.
Pe temeiul acestor prevederi ale «capitulaţiilor», al căror cuprins
outea fi susţinut şi prin unele tradiţii interne, s-a cerut, în cea de a opta
decadă a secolului al XVIII-lea păstrarea pentru cele două principate
româneşti a caracterului de ţări «nesupuse» sau «independente».
După începutul secolului urm ător — al XlX-lea —, în timpoil m işcă
rilor de eliberare naţională ale popoarelor asuprite din cadrul Imperiului
otoman, în care mişcări, iniţial, a fost prins şi Tudor Vladimirescu, de
.a această «atitudine de solicitare» a libertăţii politice şi a indepen
denţei ţărilor noastre asuprite, s-a păşit la «revendicarea» acestora prin
rime. în convenţia pe care în ianuarie 1821, Tudor Vladimirescu a în
cheiat-o cu Iordache Olimpiotul şi Ioan Farmachi, fruntaşi ai cunos
cutei societăţi «Eteria», de pildă, se făcea legăm înt în acest sens, scriinnu-se în «convenţia» încheiată în mod explicit aşa : «Am hotărît în u n a 
nimitate... să ducem, prin cea mai dîrză activitate, la îndeplinire planul
-sstru cel spre obştescul folos, şi anume ca prin puterea armelor noassă ne eliberăm de sub jugul apăsător al barbarilor şi să ridicăm sem 
nul biruitor al crucii izbăvitoare». Spre acest sfîrşit, arătau cei trei,
«ne-am hotărît să încordăm toate puterile noastre trupeşti şi sufleteşti
20. D. A. Sturdza şi C. Colescu-Vartic, op. cit., p. 6 ; Ion Ionaşcu, P. Bărbulescu, Gh. Gheorghe,
ic ax., p. 101 ; C. C. Giurescu, Lupta poporului român pentru independenţa politică înainte de 1877, în
c.*=alele Universităţii Bucureşti»-, Seria Ştiinţe Sociale : Istorie, 16, 1967, p. 57—58.
21. M. Mitilineu, Colecţiune de tratatele şi convenţiunUe României cu puterile străine de la anul
."3ed -ină in zilele noastre, Bucureşti, 1874, p. 6—7 ; D. A. Sturdza, C. Colescu-Vartic, op. cit., p. 1—2 ;
‘-csiaş:. Acte şi documente relative la istoria renaşterii României, VI, 2, Bucureşti, 1896, p. 144; Ion
iatisct:, P. Bărbulescu, Gh. Gheorghe, op. cit., p. 13 ; N. Copoiu, op. cit., p. 35 ; Ion Popescu-Puţuri,
rar
p. 20.
22. N. Mitilineu, op. cit., p. 18—19; D. A. Sturdza şi C. Colescu-Vartic, op. cit., I, p. 2—4 ; Ion
fmMşrr,;, P. Bărbulescu. Gh. Gheorghe. op. cit., p. 49—50; N. Copoiu, op. cit., p. 35—36.
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şi să facem tot ce stă în puterile noastre, pentru atingerea scopului pro 
pus şi pentru aceasta să jertfim nu numai averea, onoarea, armele şi tot
ce va fi necesare reuşitei unor astfel de întreprinderi, ci şi scumpa n o as
tră viaţă pînă la ultima picătură ide sînge» 23.
Cum se ştie, acţiunea lui Tudor Vladim irescu a fost înăbuşită, dar
ideea recuceririi libertăţii şi a deplinei independente a ţărilor rom âne a
rămas. Readucerea în anul urm ător — 1822 — la cîrm a acestora a «dom
niilor pămîntene» şi mai apoi, în 1829, mai cu seamă prevederile art. V
al tratatului de pace de la A drianopol prin care li se reda autonom ia ad 
ministrativă, ilustrează clar «progresivul proces de eliberare» al acestora,
aflat deja în curs de desfăşurare. Căci, prin acest articol se stipula că
în viitor M oldova şi V alahia «îşi vor p ăstra toate privilegiile şi imunităţile» c e 'le -a u fost acordate «prin capitulaţiile lor» şi prin felurite tra 
tate şi hateşerifuri vechi. «în consecinţă, — con tinu ă articolul — , ele se
vor bucura de libera exercitare a cultului lor, de o siguranţă perfectă,
de o adm inistraţie naţională independentă şi de o deplină libertate a
comerţului» 24.
Cum prevederile acestui articol al tratatului de pace de la A dria
nopol erau «insuficiente faţă de aspiraţiile luptătorilor români» pentru
n eatîrn area ţărilor lor, — acestea răm înînd încă sub suzeranitatea T u r
ciei, ceea ce implica şi m enţinerea plăţii tributului — , aceştia au acţio
nat în continuare pentru deplina lor independenţă. Chiar în anul 1829,
într-un memoriu din-Ţara Rom ânească se cerea ca «Valahia şi Moldavia»
să se facă «amîndouă un Principat» şi acesta să fie «neatîrnat de T ur
cia» 25. Mai apoi, începând de prin ultimii ani ai celui de al patrulea d e
ceniu al secolului <al XlX-lea, m işcarea pentru deplina independenţă a
ţărilor lor s-a m anifestat viguros printre toţi românii. Ţelurile ei au fost
formulate pentru prima d ată în program ul «Partidei Naţionale» din Ţara
Românească, condusă de Ioan Cîmpineanu, care, în noiem brie 1838, a
redactat un «Act de unire şi independenţă», prin care, între altele, se
cerea şi «mîntuirea suveranităţii române» şi se arăta că partida u rm ă
reşte «a întoarce o patrie slobodă şi independentă către toate mădulările răspîndite ale neamului» rom ânesc 26. A lături de aceasta, mişcarea
revoluţionată de la 1840 din M untenia, condusă de Mitică F ilipescu27,
O rganizaţia revoluţionată secretă «Frăţia» din 1843, în frunte cu Nicolae
Bălcescu, Ioan Ghica şi Christian T e l l 28, cum şi «Asociaţia patriotică» din
23. Documente privind istoria României. Răscoala din 1821. Documente interne, I, Bucureşti, 1959,
p. 193 ; Acad. A. Oţetea, Legămintul lui Tudor Vladimirescu faţă de Eterie, în «Studii», Revista de istorie,
9, 1956, nr. 2 - 3 , p. 132-133.
'
24. D. A. Sturdza şi C. Colescu-Vartic, Acte şi documente..., I, p. 321 ; Ion Ionaşcu, Petre Bărbulescu
şi Gheorghe Gheorghe, Relaţiile internaţionale ale României in docum ente (1368—1900), Bucureşti, 1971,
p. 284—285 ; aceiaşi, Tratatele internaţionale ale României..., p. 146.
25. Ap. N. Adăniloaie, Cucerirea independenţei de stat a României, 1877—1878, Bucureşti, 1973, p. 13.
26. P. P. Panaitescu, Planurile lui Ioan Cîmpineanu pentru Unitatea Naţională a Românilor. Legă
turile lui cu emigraţia polonă, Cluj, 1924, p. 25—27. Cornelia Bodea, Lupta românilor pentru unitatea
naţională 1834-1849, Bucureşti, 1967, p. 216-218.
27. Gh. Zâne, Mişcarea revoluţionară de la 1840 din Ţara Românească, în «Studii şi materiale de
istorie modernă», III, 1968, p. 221 şi 313.
28. V. Maciu şi V. Netea, L ’Unitâ Naţionale dans la prâoccupation de VAcadâmie Roumaine (jusqu’en 1918), în «Revue Roumaine d ’histoire», 1966, nr. 6, p. 939.
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1846 din M oldova 29 au militat de asem enea pentru «formarea statului
modern unitar şi neatîrnat românesc».
In anul revoluţionar 1848, acest dor după neatirnare tindea să se
generalizeze pe întreg teritoriul locuit de români, căci la Blaj, pe Cîmpia Libertăţii, în ziua de 3/15 mai, M area A dunare «a proclam at indepen
denţa naţiunii române» şi prin strigătul «Vrem să ne unim cu ţara !» al
românilor, prezenţi acolo s-a cerut şi unirea acestora cu fraţii lor de din
coace de C a r p a ţi30. în aceeaşi lună, exact la 12/24 mai 1848, revoluţio
narii moldoveni, după eşecul de acasă al revoluţiei lor, s-au adunat la
Braşov, unde, redactînd un program revoluţionar, arătau că doresc «uni
rea M oldovei şi a V alahlei într-un singur Stat neatîrnat românesc» 31,
în timp ce cei munteni, la Islaz, în iunie acelaşi an, mai prudenţi, au ce
rut numai «independenţa adm inistrativă şi legislativă», adică «indepen
denţa din lăuntru» a ţării lor ; totuşi au cerut-o 32.
înăbuşirea Revoluţiei de la 1848 n-a însem nat şi înăbuşirea aspiraţii
lor rom ânilor pentru independenţa lor politică şi naţională, căci aceasta
le-a rămas în continuare în conştiinţă «ca o flacără vie, ca un ţel ce tre 
buia neapărat atins». în anul 1850, de pildă, Nicolae Bâlcescu scria că
după această revoluţie poporul român trebuia să facă «alte două re v o 
luţii» : o «revoluţie de unitate naţională şi mai tîrziu de independenţă
naţională, pentru a face să reintre, în felul acesta, naţiunea în plenitu
dinea drepturilor sale naturale» 33. Un an mai tîrziu, în 1851, tinerii p a 
trioţi români aflaţi la Paris, prin «foaia» lor, «Junimea Română», cereau
ca ţara lor de acasă să fie o «patrie mare şi independentă» 34, iar re v o 
luţionarii români exilaţi în capitala Franţei, în organul lor «Republica
Română», în acelaşi an, vorbeau şi ei de ţara lor ca de o «patrie indepen
dentă şi liberă», de o «patrie cu zece milioane de români», cuprinzînd
deci «totalitatea păm întului rom ânesc de o parte şi de alta a Carpaţilor» 35.
Mai apoi, în preajm a şi în timpul războiului Crimeii (1855— 1856),
cînd, datorită evenim entelor vremii, «lupta revoluţionară a popoarelor
subjugate îm potriva despotismului» a crescut în intensitate şi cînd «pro
blema românească» a devenit o «problemă europeană», deşi patrioţii ro
mâni dezbăteau mai mult chestiunea unirii Principatelor, totuşi n-au lip
sit nici glasurile care cereau şi n eatîrn area lor. în anul 1855, de pildă,
Ion C. Brătianu, tipărind la Paris un «Memoriu» asupra Imperiului aus
triac şi problem a Orientului, afirma mai întîi că în acele zile «viaţa şi in
dependenţa naţională sînt primele nevoi ale popoarelor Europei», iar
mai apoi arăta că Principatele rom âne niciodată n-au fost «cucerite de
29. Cornelia Bodea, op. cit., p. 66—67.
’
30. V. N. Adăniloaie, op. cit., p. 15.
31. Valerian Popovici, în Istoria României, IV, Bucureşti, 1964, p. 50 (v. şi foto de pe pag. 52, 53) ;
Acelaşi, Dezvoltarea mişcării revoluţionare din Moldova, după evenimentele din martie 1848 în «Studii şi
cercetări ştiinţifice»-Iaşi, 1954, nr. 1—2, p. 447 ; Cornelia Bodea, op. cit., p. 136.
32. Cf. Dan Berindei, Cucerirea independenţei României (1877—1878), p. 8—9.
33. N. Bălcescu, Opere IV. Corespondenţă..., ed. G. Zâne, Bucureşti, 1964, p. 277—278.
34. Vezi Reproducerea fotografică a primei pagini a acestei foi cu programul intitulat «Scopul nos, in Istoria României, IV, p. 235.
35. Vezi C. C. Giurescu, Lupta poporului român pentru independenţa politică înainte de 1877, p. 59—60.
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armele turceşti» şi că numai .ele singure, în ^aporturile lor cu Poarta,
întotdeauna s-au bucurat de «o independenţă aproape co m p letă» 36;
lucru ce, implicit, în chip desăvîrşit, trebuia să li se asigure şi de acum
înainte. în acelaşi an, fratele său, Dimitrie Brâtianu propunea bărbatului
de stat englez Robert Peel «crearea unui stat independent la Dunărea
de Jos», iar în ianuarie 1856, tot el, solicita ministrului de externe b ri
tanic de atunci, Clarendon, să se redea poporului român locul ce i se cu
venea «ca naţiune independentă în m area familie a naţiunilor civili
zate» 37. Un asem enea glas, în aceeaşi vreme, se făcea auzit şi în T ran 
silvania, unde, la 7 mai 1855, George Bariţiu scria în «Gazeta» de la Bra
şov că «Principatelor li se cuvine şi le trebuie înlăuntru o neatîrn are cu
totul suverană, proprie, naţională, a lor... şi să se unească într-un sin
gur stat românesc» 38.
Deşi patrioţii români exprim au în acest fel doleanţa lor, totuşi T ra 
tatul de la Paris din 18/30 m artie 1856, care punea capăt războiului Crimeii, n-a acordat independenţa ţărilor române. A cestea răm îneau, în c o n 
tinuare, «sub suzeranitatea înaltei Porţi», — căreia îi vor plăti încă tri
but — , şi «sub chezăşia puterilor tocmitoare», avînd -a se bucura de
«drepturile şi scutelile ce au» şi a-şi păstra o «administraţie n eatîrn ată şi
naţională, precum şi deplina slobozenie de religie, legi, negoţ şi plu
tire», adică numai o autonom ie deplină (art. 22—23) 39.
în anul următor, 1857, Divanurile ad-hoc, înfiinţate în ţările române,
prin acelaşi tratat, au fost «un nou prilej pentru afirm area deplinei a u 
tonomii» a acestora şi «pentru pregătirea dobîndirii viitoarei lor neatîrnări». Amintim numai că în dezbaterile celui din M oldova Mihail Kogâlniceanu. a declarat că Principatele rom âne au «dritul de state su v e
rane» şi că «suveranitatea lor este scrisă >cu litere mari».
Totodată, el a arătat că mai sus-am intitele «capitulaţii» încheiate în 
tre ţările rom âne şi înalta Poartă, asigurau acestora «în special dreptul
de guvernământ neatîrnat, dreptul de legislaţie, adică o întreagă şi de
plină autonomie». De asem enea în Divanul ad-hoc m untean s-a apărat
deplina autonomie a Ţării Româneşti, afirmîndu-se întir-o încheiere a
uneia din Comisiile acestuia că izvorul «nenum ăratelor calamităţi», care
loviseră cele două principate, se găsea în «călcarea drepturilor noastre
ca naţie» 40.
Ţinînd seama de doleanţele acestor Divane şi pe tem eiul aceloraşi
«capitulaţii» la care se referea Mihail Kogălniceanu, Convenţia «pentru
organizarea definitivă a Principatelor rom âne M oldova şi Valahia», sem 
nată la Paris la 7/19 august 1858 de cele şapte "mari puteri europene a
reafirm at dreptul de «deplină autonomie» al acestora, hotărînd : «Prin
cipatele M oldovei şi Valahiei, constituite de acum înainte sub denum i
rea de «Principatele Unite ale M oldovei şi Valahiei», răm în sub suzera36. Ghenadie Petrescu, D. A. Sturdza şi D. C. Sturdza, Acte şi documente relative la istoria renaşcerei României, II, Bucureşti, 1889, p. 875 ; C. C. Giurescu, op. cit., p. 60.
37. După Dan Berindei, op. cit., p. 10.
38. V. Netea, George Bariţiu. Viaţa şi activitatea sa, Bucureşti, 1966, p. 241.
39. Ion Ionaşcu, Petre Bărbulescu, Gheorghe Gheorghe, Relaţiile internaţionale ale României..., p. 330.
40. Ap. Dan Berindei, op. cit., p. 10^
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nitatea M.S. Sultanul» (art. 1). Apoi continua : «în virtutea capitulaţiilor
date de sultanii Baiazid I, M ahom ed al Il-lea, Selim I şi Soliman al IIlea, care constituie autonom ia lor, reglem entînd raporturile lor cu Su
blima Poartă şi pe care mai multe hatişerifuri, în special cel din 1834,
le-au consacrat ? conform, de asemenea, articolelor 22, 23 din tratatul în 
cheiat la Paris la 30 m artie 1856, Principatele vor continua să se bucure
sub garanţia colectivă a puterilor contractante, de privilegiile şi imunităţile pe care le au.
în consecinţă, Principatele se vor adm inistra liber şi în afară dc
orice amestec al Sublimei Porţi, în limitele stipulate prin acordul p u teri
lor garante cu curtea suzerană» (art. 2 ) 41. Prin -această hotărîre, Princi
patelor rom âne — deşi răm îneau tot sub «suzeranitatea M.S. Sultanul»
— li ,se lăsa totuşi deschis «drumul spre independenţă».
Anul 1859, prin dubla alegere ca domn a lui A lexandru Ioan Cuza,
săvîrşită în luna ianuarie, a adus înfăptuirea, în prima sa etapă, a sta 
tului naţional m odern român, căruia o deplină neatîrnare îi era abso
lut necesară. Convins de aceasta, noul domnitor, chiar de la începutul
oblăduirii sale, a intenţionat să păşească la dobîndirea independenţei
Principatelor Unite, prin arme, căci plănuia să participe, alături de Franţa
şi Piemont, la războiul pe care acestea, în aprilie 1859, aveau să-l în 
ceapă cu Austria. Cu p atru zile mai înainte de pornirea acestuia, la 25
aprilie 1859, cu privire la o astfel de intenţie a sa, el scria lui Vasile .
Alecsandri, ministrul de externe al Moldovei, aflat atunci în misiune la
Paris, urm ătoarele : «Războiul... este pe punctul de a izbucni... Trebuie
să înţelegeţi cu ce ochi şi cu cît arzător interes urm ăresc rom ânii p re 
parativele luptei. Mă cunoaşteţi îndeajuns pentru a nu vă îndoi că mă
asociez în întregim e speranţelor lor şi chiar nerăbdării lor. Ca român,
simt nevoia să înalţ ţara mea în ochii naţiunilor şi în propria ei stimă ;
ca principe, sînt convins de necesitatea de a acţiona cu vigoare şi h o 
tărît să trag, pentru fericirea şi independenţa poporului meu, tot folosul
posibil din evenim entele care se pregătesc...» 42.
Războiul, izbucnit la 29 aprilie 1859 şi încheiat degrabă, n-a devenit
«european», aşa că n-a dat putinţă lui V odă Cuza şi arm atei sale să-şi
concretizeze planul. Starea de spirit însă, a rămas. în cei şapte ani cît a
fost în fruntea statului, dom nitorul Unirii a săvîirşit o seamă de fapte 43
care au «contribuit la în tărirea autonm iei interne şi au constituit p re 
mise esenţiale în pregătirea condiţiilor pentru îm plinirea idealului se
cular al independenţei. Politica lui externă demnă... în raporturile sale cu
Turcia şi cu celelalte puteri europene, a dus la ridicarea prestigiului
ţării şi la crearea unor prem ise care să înlesnească obţinerea in d ep en 
denţei acesteia. Progresul realizat în toate domeniile — economic, p o 
41. Ghenadie Petrescu, D. A. Sturdza şi D. C. Sturdza, Acte şi documente relative la istoria renaşzxrei României, VII, Bucureşti, 1892, p. 307 ; Ion Ionaşcu, Petre Bărbulcscu şi Gh. Gheorghe, op. cit.,

7- 334.
42. R. V. Bossy, Agenţia diplomatică a României în Paris şi legăturile politice franco-române sub
Ci=s Vodă, Bucureşti, 1931, p. 165-166.
43. Cf. Dan Berindei, op. cit., p. 11—12 ; N. Adăniloaie, op. cit., p. 19—20.,
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litic, cultural — după 1859 devenise incompatibil cu starea de depen-y
denţă a României faţă de Turcia» 44.
Dobîndirea neatîrnării naţionale ajunsese o «necesitate imperioasă».
Ea era cea dintîi năzuinţă a poporului nostru, «ce se cerea neîntîrziat
concretizată». Ideea ei însufleţea toate stările lui, căci, -toate, fără deo
sebire, ardeau de dorinţa de a folosi orice mijloace pentru a o înfăptui.
Prin toate acestea, cucerirea ei se pregătea cu destul de mult temei.
De aceea, după înlăturarea la 11 februarie 1866 a lui Vodă Cuza
de la cîirma statului, nu a trebuit decît s ă 's e ivească un prilej favora
bil ca «această năzuinţă de veacuri a poporului român să fie m ateria
lizată într-un act istoric ireversibil».
A cest moment prielnic s-a ivit în anul 1875, cînd, odată cu izbuc
nirea mişcărilor de eliberare naţională din Bosnia şi H erţegovina şi mai
apoi, în aprilie 1876, şi din Bulgaria, s-a redeschis criza orientală în care
s-au am estecat şi puterile europene şi care, pînă la urmă, a dus la în 
ceperea, în ziua de 12/24 aprilie 1877, a unui nou război ruso-turc, la
care a participat şi România, pentru că pentru ea era un război just,
de eliberare. Deşi, «în secret» a sprijinit pe răsculaţi, totuşi in timpul
mişcărilor şi al războiului Serbiei şi M untenegrului cu turcii, început la
18/30 iunie 1876, România a păstrat o poziţie de neutralitate, aşa cum i
se cerea prin tratate şi aşa cum voiau unii din bărbaţii ei de stat c a r e
socoteau că în schimbul unei astfel d e situaţii i se va recunoaşte inde
pendenţa. Faptele ce au urm at au convins însă pe români că ei nu-şi vor
căpăta neatîrn area decît prin arme. De aceea, de la un timp, guvernele
lor au acţionat spre această cale, ocupîndu-se şi de organizarea armatei
şi îngrijindu-se de înzestrarea acesteia cu armament.
Aceasta, cu atît mai mult, cu cît Poarta otomană, acuzînd România
că sprijină pe răsculaţi şi «agitaţiile bulgăreşti» şi că face pregătiri m i
litare deosebite, a trim is arm ate la Vidin şi vase de război pe Dunăre.
A larm at de toate acestea, guvernul rom ân, la 4 ianuarie 1876, prin în 
suşi şeful său, Lascăr Catargiu, trim etea agenţilor diplomatici români din
străinătate, — pentru a informa conducerile ţărilor în care erau acredi
taţi —, o notă circulară, prin care m otiva poziţia României faţă de cele
ce se petreceau >în Balcani, arătînd că : «Guvernul princiar s-a văzut si
lit, din prudenţă şi din p revedere să facă şi el pregătiri militare», căci
— se adăuga în notă — «datoria sa (a guvernului) faţă de ţară nu i-ar
îngădui să răm înă un spectator nepăsător», dacă neutralitatea acesteia
«ar fi ameninţată, fie prin acte de agresiune din partea Turciei, fie prin
intervenţia vreunei alte Puteri, care ar dori, indiferent în ce scop, să
ocupe România».
«A fost un timp — preciza mai departe circulara — c în d ţara n o a s
tră era un cîmp deschis pentru lupte şi b ă t ă l i i ; dar acest cîmp a fost
îngrădit pentru to td eau n a de către garanţia colectivă a M arilor Puteri»,
deoarece «tratatul de la Paris, după ce a consacrat propriile noastre capitulaţii, pe oare sînt întem eiate legăturile pe care le avem cu Poarta,
44.
Miron
nuare : Compendiu), •

Constantinescu ş.a., Istoria României. C o m p e n d i u ed. II, 1971, p. 288—289. (In conti
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a făcut din România o ţară de nepătruns pentru acţiunea, rînd pe rînd
predominantă, a diferitelor Puteri străine».
Continuînd, nota arăta răspicat că România este «separată de T ur
cia», că nu face «în nici un fel parte integrantă din imperiul otoman,
aşa cum îi place Sublimei Porţi să pretindă», că ea «a răm as neutră»,
că «Europa ştie că România n-a fost nici cucerită, nici părăsită la b u 
nul plac al Turciei, aşa cum Sublima Poartă ar fi dorit — să lase să se
creadă» şi că, «punîndu-se odinioară sub protecţia imperiului otoman, ea
n-a înţeles niciodată ,să renunţe la suveranitate».
Mai departe se preciza că atunci «cînd românii au contractat cu
turcii, ei au făcut o convenţie cu îndatoriri reciproce, prin care aceştia
s-au obligat să-i apere pe primii la nevoie, în schimbul unui tribut anual.
Dar acest tribut nu atinge cu nimic suveranitatea noastră».
Referindu-se la Tratatul de la Paris din anul 1856, sem natarul notei
observa că «Puterile nu şi-au desăvîrşit opera lor în timp ce au încercat
să perpetueze, în ce ne priveşte, forma cu neputinţă de susţinut a unui
drept învechit, în loc de a ne acorda în chip sincer... toate condiţiile in 
dispensabile pentru a alicătui, la porţile Orientului, un adevărat b u le
vard, un stat puternic şi complet independent». Pentru aceasta, accen
tua el, «atîta timp cît această problem ă nu va fi rezolvată, va răm îne to t
deauna o cauză de tulburări, care, îm potriva voinţei guvernului român,
va putea face să izbucnească conflicte».
Exprimînd îngrijorare faţă de evenim entele ce se desfăşurau în acel
timp şi urm au a se mai desfăşura, nota cerea agenţilor să fie cu a ten 
ţie şi să comunice de grabă orice proiecte ar privi şi ţara noastră,
punea problem a prăbuşirii imperiului otoman şi, totodată, exprim a p ă 
rerea că în acest din urm ă caz puterile europene vor emite o hotărîre
favorabilă cu privire la independenţa României.
în încheiere nota preciza că România nu va lăsa pe nimeni să treacă
cu arm ata peste teritoriul său pentru a participa la conflictul din Bal
cani, fără un prealabil consimţămînt din parte-i, că la nevoie va lua a r
mele pentru a face să-i fie respectată neutralitatea şi «a împiedica pe
beligeranţi să pătrundă pe teritoriul nostru» şi că dacă «s-ar produce o
conflagraţie generală», pentru interesele ei «ar fi gata să accepte a da
ajutorul pe care Puterile i l-ar cere şi să coopereze cu arm atele aliate,
cu condiţia bine precizată ca aceste Puteri să garanteze României inte
gritatea teritoriului său şi toate drepturile sale seculare» 45. Cu toată re 
ţinerea ei, nota viza, indiferent pe ce cale, independenţa deplină a ţării.
în lunile ce au urmat, în România luptele politice s-au accentuat
in timp ce poporul, exprimîndu-şi simpatia faţă de «lupta antiotom ană a
popoarelor balcanice» cerea «ca şi ţara noastră, să intre în acţiune p en 
tru a-şi cuceri independenţa naţională». în toiul acestor frăm întări poli
tice, la 28 ap rilie/10 mai 1876, formîndu-se un nou guvern, a fost adus
!a conducerea M inisterului de Externe al României Mihail Kogălniceanu,
care, în cele cîteva luni cît a stat în fruntea acestuia, a desfăşurat o sus45.
7 f* —67.
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ţinută activitate, trim iţînd 'Porţii şi puterilor garante mai multe note şi
memorii, prin care «urmărea să obţină de la imperiul otoman, în schim
bul neutralităţii, concesii care în ansam blu trebuiau să ducă la recu 
noaşterea independenţei de fapt a României» 46.
Cel mai cuprinzător din memoriile aci amintite este cel din 16/28
iunie 1876, prin oare în şapte puncte se formulau revendicările Româ
niei faţă de Sublima Poartă. Prin acest memoriu, după ce mai întîi se
exprim a speranţa că regimul din acel timp din Turcia, instaurat odată
cu noul sultan M urad al V-lea (1876),.va recunoaşte că «peste Dunăre se
află un popor prietenos şi sincer care doreşte să aibă cu Turcia legături
întem eiate pe cea mai desăvîrşită armonie şi pe cea mai bună înţele
gere», şi arăta că România, prin glasul m inistrului său de externe, în
schimbul celei «mai stricte neutralităţi faţă de evenim entele care se des
făşoară peste Dunăre», m enţinută de ea «constant şi leal» cere de la
Sublima Poartă :
«1. R ecunoaşterea individualităţii Statului rom ân şi a denumirii sale
istorice,
2. A dm iterea reprezentantului României în corpul diplomatic,
3. Regularizarea situaţiei supuşilor români aşezaţi în Turcia, după
modelul situaţiei celorlalţi supuşi străini şi recunoaşterea dreptului de
. judecată al agenţilor României asupra conaţionalilor lor,
4. Inviolabilitatea teritoriului rom ân şi delim itarea insulelor Dunării,
5. în ch eierea ou imperiul a un o r convenţii comerciale, poştale, tele
grafice şi de extrădare a răufăcătorilor,
6. Recunoaşterea paşaportului rom ân şi abţinerea consulilor turci
de a se am esteca în afacerile privind pe români lî n străinătate,
7. Fixarea graniţei între România şi Turcia la Gurile Dunării, luînd
ca bază calea navigabilă (thalweg) a braţului principal al acestui flu
viu» 47.
Era evident c ă încheierea de convenţii între România şi Turcia, ce
rută prin nota* de faţă, «ar fi însem nat în mod implicit recunoaşterea de
către cea din urm ă nu numai a deplinei autonomii a statului român,
dar şi a faptului că acest stat putea avea o acţiune politică externă in 
dependentă chiar şi faţă de imperiul sub a cărui dominaţie încă se g ă
sea, ceea ce în fapt însem na recunoaşterea unei ieşiri de sub această
dominaţie» 48.
Către sfîrşitul acestei note, m inistrul Mihail Kogălniceanu p re 
ciza că neîm plinirea revendicărilor form ulate în cuprinsul ei «ar
schimba cu desăvârşire firea legăturilor în tre România şi Turcia şi că,
cu toată' voinţa noastră statornică de a în treţine cu guvernul din Con
stantinopol cea mai desăvîrşită armonie, am fi siliţi la o ’atitudine alta d e
cît aceea pe care am adoptat-o p în ă astăzi, căci ea ne va da poate fow

46. Dan Berindei, op. cit., p. 26.
47. Documente privind istoria României. Războiul pentru independenţă, I, 2, p. 192—208 (In con
tinuare : Documente — Independenţă şi voi.). •
48. Dan Berindei, opt cit., p. 28.
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loasele pe care purtarea noastră sinceră nu ni le-a adus» 49; deci o totală
schimbare -a atitudinii sale de pînă acum.
Cu toate că evenim entele din Balcani se precipitau, Poarta nu s-a
arătat dispusă să satisfacă doleanţele rom âneşti şi din această pricină
ministrul de ex tern e al României «s-a situat pe o -poziţie m<ai radicală,
orientată spre război», căutînd să îm pingă ţara sa pe această cale. Spre
a pregăti terenul în acest sens, la 20 iulie/l august 1876 el a trimis agen
ţilor diplomatici români de pe lîngă puterile garante o notă şi mai cate
gorică, despre al cărei cuprins presărat cu idei pline de sentim ente de
umanitate, N. Iorga spunea că «face cea mai mare onoare omului, care
l-a scris şi diplomaţiei unui stat vasal, care a îndrăznit... să ridice acest
nobil glas, unul din cele mai nobile ce an fost vreodată auzite pentru
dreptate şi pentru suferinţa om enească înaintea Europei» 50. în această
nouă notă, după ce iarăşi v orbea despre atitudinea de neutralitate a d o p 
tată de România în 1875, Mihail Kogălniceanu exprima îngrijorarea şi
simpatia trezite în cuprinsul graniţelor acesteia de suferinţele creştinilor
din sudul Dunării. «Dacă, într-adevăr — scria el — aceste îngrijorări şi
aceste simpatii nu pot fi decît comune tuturor naţiunilor civilizate şi tu 
turor popoarelor creştine, ele trebuie să fie — îndrăznesc s-o afirm cu
tărie — cu atît mai vii la noi care sîntem o ţară învecinată şi avem atîtea legături cu popoarele de pe malul drept al Dunării».
D enunţînd în continuare «ororile», «masacrele» şi «grozăviile» ce se
săvîrşeau dincolo de acest fluviu, el, referindu-se din nou la poziţia de
neutralitate a ţării sale, arăta că «se şi aud strigăte de indignare şi p ro 
test din toate părţile, şi lum ea creştină orientală ne învinovăţeşte cu
glas tare că consfinţim prin neutralitatea noastră şi prin tăcerea noastră
aceste crime hidoasei ca re au loc aproape la porţile noastre».
Mai departe, atrăgînd atenţia că «această situaţie este plină de pri
mejdii», căv guvernul său n-ar mai putea «rezista vrem e îndelungată
la sentim entele de revoltă ale unei întregi populaţii care-şi vede fraţii
săi... m asacraţi şi bunurile lor distruse», că, deşi nu există «nici un fel
de intenţie duşm ănoasă faţă de Turcia..., ne este totuşi cu neputinţă...
să rămînem nepăsători la strigătele de durere care ne vin de pe malul
drept al Dunării», că opinia publică din România este surprinsă de n ep ă
sarea faţă de această «dureroasă şi primejdioasă» situaţie a «Europei ci
vilizate şi creştine», că «frăm întarea în sînul poporului nostru creşte pe
zi ce trece, că un m are partid politic de la noi s-a şi pronunţat catego
ric în favoarea creştinilor (şi) că arm ata rom ână fream ătă sub jugul dis
ciplinei, doritoare să ia parte la luptă», Mihail Kogălniceanu îşi încheia
nota cu arătarea că «pentru a preveni eventualităţile» şi «a împiedica
răul de a se în tin d e 'to t mai mult» este «de d ato ria M arilor Puteri ale
Europei creştine şi civilizate» de a interveni cu «toată greutatea lor»,
oentru «a face respectate», de către cei în cauză, «drepturile omului» şi
^datoriile omeniei» 51.
49. Documente — independenţă, I, 2, p. 192—194.
50. Ap. N. Adăniloaie, op. cit., p. 37.
51. Documente — independenţă, I, 2, p. 292—294.
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A ceste demersuri diplomatice, menite să ducă la «obţinerea inde*
pendenţei României pe cale paşnică, cu concursul marilor puteri — drept
răsplată pentru neutralitatea păstrată — au rămas însă infructuoase»,
căci s-au izbit de îm potrivirea Turciei şi chiar de a unora din puterile
garante. Din această pricină, la 24 iulie/5 august 1876, minisţrul de e x 
terne român, m ergînd pe aceeaşi cale a «împingerii României în război»
a trimis agenţilor diplomatici români o altă notă «şi 'mai categorică»,
cerîndu-le să stăruie ca guvernele pe lîngă oare erau acreditaţi să «so
luţioneze» cît mai de grabă revendicările rom âneşti mai sus amintite,
căci «opinia publică în ţară ...cere imperios o modificare a stării actuale
de lucruri care nu ar putea să se prelungească fără a primejdui serios
pacea» şi că «la un moment dat în adevăr, acest curent de opinii poate
să fie 'atît de puternic încît să silească guvernul român a se îndepărta
de linia de conducere pe care şi-a fixat-o şi pe oare a urm at-o cu sfinţe
nie pînă acum» 52.
înţelegere în doleanţa sa n-a găsit România nici la Conferinţa p u 
terilor garante, adunată la Constantinopol în decem brie 1876 spre a im 
pune Porţii unele măsuri care să uşureze starea popoarelor subjugate
din sudul D u n ă rii53. Mai mult, în aceeaşi lună, decem brie 1876, su lta
nul A b d u l Hamid II (1876— 1909) a prom ulgat o nouă constituţie, prin
care ţara noastră era socotită drept o «provincie privilegiată» a Impe
riului otoman. Acest lucru, ca şi desele violări de teritoriu săvîrşite de
turci pe linia Dunării au provocat în ţară energice proteste — privite cu
simpatie şi de Parlam ent — şi au format un curent favorabil războiului
pentru cucerirea independenţei, căci poporul român, aproape unanim, se
convinsese că aceasta nu va putea fi «obţinută decît pe calea armelor,
prin înfrîngerea Turciei».
în faţa unor astfel de îm prejurări interne şi externe, conducerea Sta
tului nostru «s-a orientat spre o alianţă cu Rusia», pentru care, în acel
moment, războiul cu Turcia devenise inevitabil. încă în septem brie 1876,
cînd ţarul A lexandru al II-lea (1855— 1881) ţinea un Consiliu la Livadia,
în Crimeia, a venit aici o delegaţie guvernam entală rom ână în frunte
cu primul ministru Ion C. Brătianu, «spre a stabili o înţelegere privind
eventuala trecere a arm atelor Rusiei pe teritoriul României, în Turcia».
Aici, la 29 septem brie/l 1 octombrie 1876, ea a fost primită de cancelarul
rus A. G orceakov şi apoi şi de ţar şi în principiu, s-a ajuns la un rezul
tat pozitiv. S-a convenit însă ca solicitata trecere de arm ate ruse prin
România să se facă numai pe temeiul unei convenţii care urma a- fi în
tocmită şi semnată. Chiar din acea toamnă, după ce guvernul român a
mai făcut — fără rezultatul dorit — un ultim sondaj secret la Paris şi
Londra, ou privire la apărarea neutralităţii României şi la obţinerea in 
dependenţei ei în schimbul acesteia, a început la Bucureşti elaborarea de
către delegaţii celor două părţi, — primul m inistru rom ân Ion C. Bră
tianu şi diplomatul rus, contele A. I. Nelidov ; apoi baronul D. Stuart,
52. Ibidem , p. 300—301.
53. Cf. D ocum ente—independenţă, I, 2, p. 520—521 ; Vezi şi Vasile Maciu, România şi conferinţa
din Constantinopol din decembrie 1876—ianuarie 1877, în «Analele Universităţii «C. I. Parhon», Ştiinţe
sociale, 1957, nr. 9, p. 168 şi versiunea franceză, în «Revue Roumaine d ’histoire», I, 1962, nr. 2, p. 325—350.

ANIVERSĂRI — COMEMORĂRI

375

agentul diplomatic rus la Bucureşti — , a acestei convenţii. în acelaşi
timp, în ţară s-au făcut masive concentrări de trupe, care apoi au fost
ţinute pe picior de război pînă după încheierea armistiţiului, în ia n u a 
rie 1878.
Proiectul convenţiei a fost întocmit încă din anul 1876, a fost ţinut
un timp secret şi apoi, în noaptea de 5/17—6/18 ianuarie şi după aceasta
la 1/13 aprilie 1877, a fost discutat, mai ales în ceea ce priveşte utilitatea
semnării lui, de m ajoritatea parlam entară şi, respectiv, de un consiliu
ministerial lărgit oare s-au pronunţat pentru încheierea şi sem narea con
venţiei şi — implicit — şi pentru cucerirea independenţei noastre «p>rintr-o cooperare m ilitară cu Rusia şi cu popoarele balcanice».
După stabilirea definitivă a textului, la 4/16 aprilie i 877, convenţia
a fost sem nată la Bucureşti de baronu'l D. Stuart, agent diplomatic şi
consul general al Rusiei în România, pentru Rusia, şi de Mihail Kogălniceanu, revenit în ajun la conducerea M inisterului Afacerilor Străine,
pentru România. Prin această convenţie, G uvernul român «asigura» a r 
matei ruse «care va fi chem ată a merge în Turcia, libera trecere prin
teritoriul României şi tratam entul rezervat arm atelor amice».
Se prevedea, în continuare că «toate cheltuielile oare ar p u tea fi
ocazionate de trebuinţele arm atei ruse, de transportul său, precum şi
pentru satisfacerea tuturor trebuinţelor sale, cad nat ural m ente în sar
cina guvernului imperial» (art. I) şi că : «pentru ca nici un inconvenient
sau pericol să nu rezulte pentru România din faptul trecerii trupelor ruse
oe teritoriul său, guvernul m aiestăţii sale îm păratul tuturor Rusiilor se
obligă a m enţine şi a face a se respecta drepturile politice ale statului
român, cum rezultă din legile interioare şr tratatele existente, precum şi
^ menţine şi apăra integritatea actuală a Rom âniei» (art. II) 54.
Convenţia era însoţită de o «Convenţiune specială pentru ex ecu ta
rea articolului al III-lea al Convenţiei relative la trecerea trupelor ruse
orin România». A cest al III-lea articol din Convenţie avea urm ătorul cuorins : «Toate detaliurile relative la trecerea trupelor ruse, ila relaţiur.île lor cu autorităţile locale, precum şi toate învoielile care ar trebui
iă fie luate pentru acest sfîrşit, vor fi consem nate într-o convenţie s p e 
cială care va fi încheiată de delegaţii ambelor guverne, şi ratificată în
acelaşi timp ca şi cea de faţă şi va intra în lucrare o dată» 55. «Conven:iunea specială», care, prin cele 26 de articole ale sale, «iregula» în am ă
nunt toate «învoielile relative la trecerea trupelor imperiale ruse, p re 
cum şi raporturile lor cu autorităţile locale», a fost sem nată tot în
aceeaşi zi şi tot de aceiaşi plenipotenţiari ai guvernelor rus şi român 5U.
«înţelegerea rom âno-rusă fusese elaborată în aşa fel, prin străduin
ţele negociatorilor români, încît să fie apărate •interesele ţării lor şi în 
seşi încheierea ei m arca un pas spre independenţă, cele două părţi apărind în form ularea docum entului ca state suverane, neam intindu-se ni54.
Documente — independenţă, II, Bucureşti, 1952, p. 112 ; Ion Ionaşcu, P. Bărbulescu, Gh. Gheor«ne. U daţii internaţionale..., p. 400—401.
35. Ibidem, p. 112 ; ibidem, p. 401.
56. Ibidem, p. 113 —119 ; ibidem, p. 402—409.
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căieri de supunerea României dom inaţiei Porţii» 57. în afară de aceasta,
«tratatul încheiat de pe poziţii de egalitate, între state suverane, prin
care integritatea României era oficial recunoscută de imperiul rus, a
reprezentat un im portant succes al diplomaţiei româneşti» 58.
Semnalăm că, deşi guvernul rom ân îşi exprim ase dorinţa în acest
sens 59, nici una din cele două «Convenţii» n u vorbeşte, în vreun fel
oarecare şi despre o colaborare m ilitară a arm atei ruse cu cea rom ână
în sudul Dunării, căci şi ţarul şi cancelarul său A. Gorceakov, atunci
nu erau de acord cu aşa ceva.
Zece zile după semnare, la 14/26 aprilie 1877 Corpurile legiuitoare
ale României au aprobat aceste acte, deoarece ele ţinteau la cucerirea
deplinei independenţe naţionale a ţării lor.
în ţară, după încheierea convenţiei, la 6/18 apr iile 1877 s-a emis
decretul de mobilizare generală a arm atei române, decisă de guvern
încă de la 31 m artie/12 aprilie acelaşi an. După trei săptămîni, la 26 aprilie/8 mai 1877, «în linii mari» m obilizarea «era gata», oştirea noastră
— atunci 58.700 soldaţi, fără a socoti însă miliţiile şi gărzile civice —
punîndu-se destul de grabnic «pe picior de război».
La 12/24 aprilie 1877, Rusia a declarat război Turciei şi chiar în aceeaşi zi, potrivit prevederilor «convenţiilor», arm ata ei a trecut fron
tiera patriei noastre. Războiul prin care avea să se cucerească deplina
independenţă de Stat a României începuse.
După mobilizare, arm ata rom ână «de operaţii», pînă la sosirea celei
ruse aici, a fost fixată de-a lungul Dunării de la Turnu Severin pînă la
Călăraşi, «în scopul de a împiedica pe turci să m ute teatrul de război
la nordul Dunării», pe păm întui ţării noastre. în faţa acestei situaţii,
cete de başbuzuci turci au început să atace ţărm ul sting al Dunării, comiţînd jafuri şi asasinate, iar artileria Porţii să bom bardeze oraşele rom â
neşti : mai întîi Brăila, la 21 aprilie/2 mai 1877, apoi Calafatul, Bechetul,
O lteniţa şi Călăraşi, la 26 aprilie/8 mai 1877. în această din urm ă zi, la C a
lafat arm ata rom ână a răspuns prin bateria a doua a Regimentului 2
Artilerie, trăgînd «primul său foc de război» asupra arm atei otom ane
din V id in 60 ; arm ată cu care în trecut românii se luptaseră de atîtea ori.
Schimburile de focuri au continuat şi în zilele urm ătoare, aproape pe
toată întinderea frontului. Se aju n sese astfel la «starea de război» cu
Turcia, fără ca aceasta să fie oficial declarată.
Faţă de aceste agresive acte ale otomanilor, opinia publică rom â
nească, indignată, cerea stăru ito r proclam area im ediată a independen
ţei. «Nu vă puteţi face ideie — scria la 27 aprilie/9 mai 1877 corespon
dentul ziarului francez «Le Constitutionnel» — de indignarea care dom_______________
*

57. Dan Berindei, op. cit., p. 39.
58. Ion Popescu-Puţuri, Lupta multiseculară a poporului român pentru apărarea dreptului de liber
tate socială şi naţională..., în «Anale de istorie», 21, 1975, nr. 3, p. 30.
59. cf. Istoria României, IV, p. 616 ; Dan Berindei, op. cit., p. 54.
60. General Radu Rosetti, Partea luată de armata română în războiul din 1877—1878, Bucureşti,
1926, p. 33-34..
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neşte la Bucureşti contra turcilor. Lumea e hotărîtă la cele mai mari
sacrificii pentru a cuceri independenţa» 61.
La rîndul său, ministrul de externe al României, Mihail Kogălniceanu, în repetate rînduri, prin agenţii diplomatici români, a atras a ten 
ţia unora din puterile garante asupra faptelor de agresiune săvîrşite de
armata otom ană îm potriva ţării sa'le. Chiar la 26 apri'lie/8 mai 1877, elscria acestora că astfel de fapte nicidecum nu mai «sînt de natură de
a ne m enţine în neutralitatea pe care ne-am propus-o la început» 62.
în acelaşi timp, în ţară curentul pentru proclam area independenţei
şi a stării de război cu Turcia îşi făcea loc în masele populare şi chiar
în rîndurile parlam entarilor. La 29 aprilie/l 1 mai 1877, un grup de d e
butaţi a propus Camerei o moţiune prin care cereau acest lucru, pe m o
tiv că România «ca stat de sine stătător are dreptul la o viaţă proprie
a sa» 63. La sfîrşitul dezbaterilor asupra ei, Camera, chiar în aceeaşi zi,
a votat o moţiune prin care se proclam a starea de război cu Turcia
si se îndem na guvernul «să ia toate măsurile, spre a apăra şi asigura
existenţa statului român, astfel ca la viitoarea pace, România să iasă
~u o poziţiune politică bine definită şi naţiunea de sine stătătoare să
soaţă îndeplini misiunea ei istorică» 64. A doua zi, la 30 aprilie/12 mai
1877, Senatul a votat o moţiune asem ănătoare. Astfel calea spre p ro 
clamarea deplinei independenţe de Stat a României era Jarg deschisă.
în ziua urm ătoare, 1/13 mai 1877, Mihaiil Kogălniceanu fo trimis agen
ţilor diplomatici români de pe lîngă puterile garante o nouă notă, în
care, mai întîi, justifica, pe larg, considerentele care au făcut România
iă încheie cu Rusia Convenţia din 4/16 aprilie 1877 şi apoi arăta că s-a
săvîrşit aceasta pentru oa România să nu ajungă teatru de război şi,
totodată, accentua că «nu intra de fel în vederile noastre de a rupe
.egăturile noastre cu Imperiul otoman nici de a căuta a trage foloase
cin îm prejurările, ce a r fi putut să se prezinte în favoarea noastră».
Adăuga către sfîrşit £ă incursiunile turceşti, devastatoare, «pe o scară
i:n ce în ce mai mare» în «mijlocul populaţiei noastre inofensive», cap
turarea şi incendierea a multe vase rom âneşti de pe Dunăre şi bombarcarea oraşelor şi satelor noastre de pe malul sting al acesteia, «care. n-au
: 3st preparate nici pentru apărare, nici pentru atac..., ne lasă puţină spe
ranţă că ne-ar f i' posibil să conservăm o atitudine de care noi n-am fi
vrut să ne depărtăm cu nici un preţ».
Semnalînd şi alte am eninţări «la ad re sa ţării noastre», urm ate toate
de «un bom bardam ent general pe tot ma'lul nostru», ministrul de e x 
terne român conchidea în nota sa de acum că nimic n u mai «lăsa nici
: îndoială ,că noi sîntem în război ou Turcia şi că acest război ne-a fost
ceclarat de însăşi Sublima Poartă».

$

61.
■Bucureşti,
62.
63.
64.

Ap. N. Iorga, Războiul pentru independenţa României — Acţiuni diplomatice şi stări de fapt —,
1927, p. 91, 207.
Documente — independenţă, II, p. 424.
După Istoria României, IV, p. 602.
Monitorul oficial al României, 1877, nr. 110 din 15/27 mai, p. 3264.
%

- - 3 O. R. 5-6/1977

%

BISERICA O R TO D O X Ă RO M AN Ă

378

Şi continua că, în fata acestei stări de război «manifestată», g u v er
nul român «îşi îndeplineşte o datorie declarînd categoric înaintea p u 
terilor garante şi înaintea opiniei publice a Europei întregi că Sublima
Poartă însăşi este aceea care a rupt legăturile existente între ea şi Ro
mânia, şi în consecinţă noi nu putem decît să-i înapoiem responsabilita
tea pe care ea încearcă s-o facă să apese asupra noastră».
La sfîrşit, afirma deschis că în urm a faptelor amintite în notă, ace
laşi guvern român «nu ar putea răm îne spectator impasibil», ci chiar din
acel moment va lua măsuri «astfel cum le comportă situaţia creată de
Turcia însăşi, spre a respinge prin forţă actele de agresiune la care Ro
m ânia este expusă din partea arm atelor otomane», spre a «apăra păm în
tul nostru, a salva instituţiile noastre şi spre a asigura existenţa noastră
politcă» 65.
M asele populare, sprijinite cu entuziasm în special de intelectuali,
înţelegînd că la 29 şi 30 aprilie 1877 parlam entul rom ân n-ia proclam at
în mod formal independenţa, -ci numai starea de război cu Turcia, s-au
mişcat din nou. încurajaţi de atitudinea lor, unii din deputaţi au reluat
şi ei lupta pentru grabnica proclam are a independenţei. La 9/21 mai 1877,
deputatul N. Fleva, în Cameră, a adresat celor în drept o interpelare,
cerînd să i se răspundă : «1. dacă guvernul a adus la cunoştinţa tu tu 
ror puterilor ruperea legăturilor de dependenţă ale ţării faţă de Poartă
şi independenţa absolută a României şi 2. dacă, în urm a stării de război
provocate de Turcia, ministrul Afacerilor Externe a rechem at pe agentul
rom ân de.la Constantinopol... şi dacă votul din 29 aprilie/l 1 mai al A du
nării a av u t o consacrare oficială» 60.
In faţa unei săli arhipline, — în timp ce afară o mulţime imensă
era ad u n ată în preajm a Camerei — , Mihail Kogălniceanu, ministrul A fa
cerilor Externe, în numele guvernului, a răspuns interpelării, declarînd
că el socotea că la 29 şi 30 aprilie Corpurile legiuitoare, prin memoriile
votate, «au recunoscut că sîntem în stare de răzbel, au recunoscut că
sîntem dezlegaţi de legăturile noastre cu înalta Poartă şi că acele legă
turi sînt rupte mai întîi de către înalta Poartă».
Prin urmare, adăuga ceva mai departe, «sîntem independenţi, sîntem
naţiune de sine stătătoare». Continuînd, în chip conclusiv, în entuziasmul
^tuturor celor de faţă, spunea : «nu am cea mai mică îndoială şi frică de
a declara în faţa reprezentanţei naţionale că^ioi sîntem o naţiune liberă
ş t independentă».
*

în faţa Europei prin dovedirea capacităţii românilor de a exista consti
tuiţi într-un stat neatîrnat», el mai adăuga : «Noi trebuie să dovedim că
sîntem naţiune vie, trebuie să dovedim că avem conştiinţa misiunii
noastre, trebuie să dovedim că sîntem în stare să facefm şi noi sacrificii
pentru ca să păstrăm această ţară şi drepturile ei pentru copiii noştri,
şi această misiune în m om entele de faţă este încredinţată fraţilor şi fii
lor noştri cari mor la hotare».
65. Documente — independenţă, II, p. 517—521.
66. Vezi Istoria României, IV, p. 604.
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La închiderea acestei şedinţe istorice solemne, A dunarea cu o zdro
bitoare m ajoritate — 79 voturi din 81, fiind 2 abţineri — a votat această
moţiune : «Camera, m ulţum ită de explicările guvernului asupra urmări
lor ce a dat votului ei de la 29 aprilie, anul curent.
Ia act că resbelul între România şi Turcia, că ruperea legăturilor
noastre cu Poarta şi independenţa absolută a României au primit consa
crarea lor oficială» 67.
Tot în aceeaşi zi de 9/21 mai 1877, Senatul a votat, la rîndu-i, o m o
ţiune cu cuprins asem ănător, declarînd şi el, că «luînd act de poziţiunea făcută României de Imperiul Otoman, consideră Statul Român inde□endent şi invită pe guvern a lucra ca independenţa ei să fie recunos
cută şi garantată de marile Puteri europene, a căror dreptate şi sprijin
au contribuit în tot timpul la dezvoltarea României» 68.
Aflînd rezultatul votului, poporul a m anifestat pînă seara tîrziu,
bucurîndu-se de proclam area independenţei patriei sale. A ceastă p ro 
clamare, făcută, subliniem, la' 9 mai 1877, deci acum o sută de ani, era
«prima etapă a luptei pentru cucerirea suveranităţii statului. Mai trebuia
ca forţele militare ale Imperiului otoman să fie înfrînte pe cî-mpul de
război şi puterile garante să recunoască n-oul statut internaţional pe
rare-1 cerea independenţa» C9.
După ce corpurile legiuitoare au proclam at independenţa absolută
a României, ministrul de Externe Mihail Kogălniceanu, iarăşi, prin o
notă circulară către agenţii diplomatici români din străinătate, cerea ca
=ceştia să arate guvernelor pe lîngă care erau acreditaţi că, «mişcarea
naţională» care a dus la înfăptuirea actului de la 9/21 mai 1877 «era de
nestăvilit şi că poporul rom ân era ferm h o tărît să-şi apere cu arm'a în
mină drepturile sale». în acelaşi timp, în circulară se mai cerea ca «pu
terile garante să-şi dea consim ţăm intul pentru actul de la 9 mai şi să
nromită că vor recunoaşte oficial independenţa deplină» a ţării noastre 70.
A cestea însă, în m area lor m ajoritate, s-au arătat rezervate, reci,
rl. în unele cazuri, chiar ostile. Turcia, d.p., «învinuindu-ne de rebeliune,
î declarat că îşi păstrează «drepturile intacte» asuprşi noastră şi îşi
rezervă m ijloacele de a le valorifica», iar Anglia, care ne socotea «parte
integrantă a imperiului otoman», s-a arătat ostilă şi a cerut chiar să se
in contra noastră măsuri de pedepsire. Franţa, care pînă acum ne spri;:nise, a privit cu rezervă actul săvîrşit de noi la 9 mai, iar AustroVngaria, şi ea rezervată, a decis să hotărască în această problem ă «cînd
va fi vorba despre reglem entarea şi recunoaşterea rezultatelor în urma
rizboiului»; O asem enea atitudine rezervată a adoptat şi Germania, în
timp ce Rusia, cu care încheiasem Convenţia di
unosout independenta noastră numai de fapt — nu şi de drept — , iar
67. Documente — independenţă, II, p. 667—669.
*
68. Documente — independenţă, III, Bucureşti, 1953, p. 18.
69. Istoria României, IV, p. 605.
70. N. Iorga, Correspondance diplomatique roumaine sous le roi Charles 1-er (1866—1880), Il-e £d.,
i.uiATts: 1938, p. 263—264; v. şi Ion Popescu-Puţuri, Lupta multiseculară a poporului român..., p. 31.
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Italia era «singura dintre puteri care a m anifestat o simpatie făţişă» fată
de cauza noastră 71.
Intr-o asem enea situaţie, «cînd pe cale diplomatică independenţa
deplină de stat a României nu a fost recunoscută, iar Turcia începuse
ostilităţile îm potriva ei, bom bardînd oraşele de pe ma'lul stîng al Du
nării, se dovedea că num ai prin război îm potriva Imperiului otoman se
putea cuceri independenţa» 72. Ostaşii noştri, deci, trebuiau să-şi spună,
neîntîrziat, cuvîntul.
într-adevăr, arm ata română, înzestrată cu toate cele necesare frontu
lui, sprijinită şi prin contribuţiile voluntare ale maselor largi populare — ,
din rîndul cărora n-a lipsit nici clerul Bisericii străbune 7:i — , nu numai
din ţară dar şi din celelalte provincii rom âneşti aflate încă sub stăpîniri
străine 74 —, a pecetluit cu sîngele său proclam area independenţei patriei
sale, acoperindu-se de glorie în m arile bătălii purtate în sudul Dunării.
Mobilizată la 6/18 aprilie 1877, arm ata rom ână a stat cîteva luni
în dispozitiv de apărare pe linia Dunării ; timp în care soldaţii ardeau
de dorul de a intra în l u p t ă 75. în această situaţie, la 14/26 iunie 1877,
deşi, în principiu, i se refuzase colaborarea, ea a aju tat cu foc de artilerie
trupele ruse, cînd acestea, noaptea, au forţat Dunărea la Zimnicea, trecînd
în sudul ei. Aici, aripa de vest a arm atei ruse, la 4/16 iulie 1877 a cucerit
cetatea Nicopolei de pe Dunăre şi apoi, după ce com andantul ei, genralul Krudner a cerut, în două rînduri, ca unităţi din Divizia a IV-a
Română să vină să ia în primire cetatea ocupată, s-a îndreptat spre
Plevna, unde se instalase Osman Paşa cu o puternică arm ată. Unita/tea
m ilitară română, solicitată de generalul Krudner, cu învoirile d e rigoare,
a trecut la Nicopole în ziua de 16/28 iulie 1877. Ba consita dintr-o b ri
gadă de infanterie şi una de cavalerie din Divizia a IV-a şi acestea au
fost «primele regim ente rom âneşti care au trecut Dunărea, pentru a
lua parte activă, alături de ruşi, la luptele din Bulgaria».
A junsă în faţa Plevnei, arm ata rusă a început acţiunea penitru cu
cerirea ei. Două atacuri ale acesteia, date la 8/20 şi 18/30 iulie 1877 s-au
71. Cf. Istoria României, IV, p. 606—607 ; Dan Berindei, op. cit., p. 49 —50. Pentru Italia, v. şi
N. Iorga, Războiul pentru independenţa României..., p. 79—80.
72. Ion Popescu-Puţuri, op. cit., p. 31.
73. Cf. Mircea Păcurariu, 90 de ani de la proclamarea independenţei de stat a României. Atitudinea
Bisericii Ortodoxe Române faţă de Războiul de Independenţă, în «Biserica Ortodoxă Română»!, XXXV, 1967,
p. 606—617 ; Pr. Prof. Mircea Chialda, Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la Războiul de independenţă din anii 1877—1878 (mss.), (pass.).
74. Sextil Puşcariu, Răsunetul Războiului pentru Independenţă în Ardeal, în Războiul Neatîrnării
1877—1878. Conferinţe ţinute la Ateneul Român, Bucureşti, 1927, p. 189—220; Vasile Netea, Transilvania
şi războiul de independenţă, în «Magazin istoric», Bucureşti, I, 1967, nr. 1, p. 12—13 ; Paul Abrudan,
Aspecte ale sprijinului acordat de românii din Transilvania Războiului pentru cucerirea independenţei de
stat a României, în «Revista de istorie», Bucureşti, 29, 1967, nr. 4, p. 587—594. Mircea Păcurariu, Ecoul
Războiului de Independenţă în «Telegraful român», din Sibiu, în «Mitropolia Ardealului», 12, 1967, p. 315—
344 ; Ion I. Nistor, Consecinţele Războiului pentru neatîrnare asupra românilor din Bucovina..., în Răz
boiul Neatîrnării 1877—1878, p. 153—186.
75. Memoriile Regelui Carol I al României, X, Bucureşti, f.a., p. 31 ; St. Georgescu-Sergent, Memorii
din timpul războiului pentru independenţă 1877—1878, Bucureşti, 1891, p. 11 ; Sextil Puşcariu, Douăzeci de
scrisori ale lui Moise Grozea din războiul de la 1877, în «Anuarul Institutului de istorie naţională» din
Cluj, 4, 1927, p. 231.
4
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soldat însă ou insuccese şi cu pierderi însem nate în oameni şi materiale.
Din -această pricină, la 19/31 iulie 1877, m arele duce Nicolae, com an
dantul şef al arm atei ruse de operaţii din Balcani, printr-o «alarmantă»
telegram ă a cerut domnitorului Ca rol al României, fără nici o condiţie,
ajutor militar, scriindu-i : «Turcii, grămădind masele cele mai mari la
Plevna, ne prăpădesc. Rog să faci fuziune, demonstraţie şi dacă e posi
bil să treci Dunărea, cum doreşti. între Jiu şi Corabia această d em o n 
straţie este indispensabilă pentru a uşura mişcările mele» 76.
Telegram a aceasta, deşi prim ită cu «rezerve de conducătorul g u v e r
nului român, care voia ca detaliile cooperării să fie mai clarificate, a
convins pe domnitor, în calitatea sa de com andant ai armatei, la o acţi
une hotărîtă în sudul Dunării. în consecinţărla 20 iulie/l august 1877
întreaga Divizie a IV-a a primit dispoziţii să treacă fluviul» şi să coope
reze cu arm ata rusă «;la Plevna sau unde va fi cerută».
Cu privire la această mişcare de trupe române, la 23 iulie/4 august
1877, «domnitorul Carol anunţa lui Mihail Kogălniceanu, aflat atunci
la Viena, că, la cererea pe care generalul rus Krudner, «din ordinul
Marelui Duce Nicolae», a făout-o generalului român Gh. Mânu, «Divi
zia a IV-a a înaintat către Plevna, unde arm ata rusă întîmpină mari difi
cultăţi» şi că «Divizia a 3-a şi trupe de întărire trebuie să urmeze» 77.
în aceeaşi zi se răspundea şi telegram ei din 19/31 iulie 1877 a M arelui
Duce Nicolae, arătîndu-i-se că «30.000 de oşteni români erau gata de a
trece Dunărea pentru a cuceri Plevna» 78.
La 31 iu lie /l2 august 1877 întreaga Divizie a IV-a se afla în sudul
Dunării, urm îndu-i mai apoi şi cealaltă parte a armatei române de ope
raţiuni, adică Divizia a IlI-a şi cea de rezervă. Cum partea română, aşa
cum cu cîte v a luni mai înainte arătase ţarului A lexandru II şi marelui
duce Nicolae, 'la Bucureşti şi P lo ie ş ti79, încă stăruia ca, cel puţin în
luptele comune ce urm au să se dea la Plevna, arm ata rom ână «să aibă
o bază de operaţiuni proprie şi o conducere absolut independentă», între
timp, din nou, la M arele Cartier General rus din Balcani, s-au angajat
convorbiri în acest sens. Negocierile începute la 4/16 august s-au p re 
lungit pînă la 16/28 august 1877, cînd, în urm a unui Consiliu de război,
ţinut la Gorni Studen, la care a fost de faţă şi principele Carol, s-a sta 
bilit ca arm ata de vest de pe frontul Plewiei, alcătuită din ruşi şi români,
să fie pusă formal sub comanda acestuia, fiind secundat de generalul
rus Zotov, ca şef de stat m ajor şi de generalul român A lexandru Cernat.
Prin aceasta «problema îndelung dezbătută între cele două părţi, p ri
vin d cooperarea arm atelor lor, se vedea rezolvată într-un mod satis
făcător» 80.
76. Memoriile..., X, p. 38—39 ; Treizeci de ani de domnie ai regelui Carol I 1866—1896. Cuvintări şi acte,
! (1866—1880), Bucureşti, 1897, p. 437 ; Titu Maiorescu, Istoria contemporană a României (1866—1900),
Bucureşti, 1925, p. 132 ; General Radu Rosetti, Partea luată de Armata română in Războiul din 1877—1878,
. 118, n. 335.
77. Documente — Independenţă, V, Bucureşti, 1953, p. 138.
78. Ap. Dan Berindei, Cucecirea independenţei României (1877—1878), p. 60.
79. Cf. Istoria României, IV, p. 616.
80. Vezi pentru toate acestea : Istoria României, IV, p. 618 ; Dan Berindei, op. cit., p. 60—61.
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Cum la această dată, 16/28 august 1877, arm ata rom ână nu trecuse
încă în totalitatea ei peste Dunăre, situaţia pe front era tot nefavorabilă.
Din această pricină, la* 9/21 şi 19/31 august 1877, M arele Duce Nicolae
a telegrafiat din nou Principelui Carol, spunîndu-i în tîi: «Cînd poţi
trece ? Fă-o cît mai în grabă cu putinţă. La Sipca, e înverşunare — Mai
multe atacuri din dimineaţa de 9 august sînt respinse. Lupta continuă,
deşi a înnoptat»'81, iar a p o i: «De la orele trei dimineaţa, astăzi 19 au
gust, turcii atacă Zgalniţa şi Pelisat. Indispensabil ca armata română, ori
unde ar fi ea, să treacă imediat Dunărea şi să meargă înainte asupra
Plevnei, pentru a ataca pe turci. înştiinţează pe Z otov de direcţia şi ora
începerii marşului. Trupele care au şi trecut Dunărea trebuie să înain
teze fără întîrziere» 82.
A ceste noi solicitări de trupe au făcut mai întîi ca la 12/24 august
1877 să plece spre front Divizia a IlI-a rom ână şi apoi să se ia de grabă
măsuri pentru deplasarea în sudul Dunării a celei de a treia părţi a
arm atei rom âne de operaţiuni, Divizia de rezervă. Pentru a se putea
face aceasta, între 14/26 şi 19/31 august 1877, pontonierii români au
construit la Siliştioara, lîngă Corabia un pod de vase. Pe aici, a doua
zi, 20 august/l septem brie 1877, după o slujbă religioasă, săvîrşită de
episcopul A tanasie Stoeanesou al Rîmnicului (1873— 1880), — care a şi
binecuvîntat arm ata— , fiind de faţă domnitorul Carol I, primul m inis
tru Ion C. Brătiamu şi ailţi bărbaţi de stat ai ţării, a trecut D unărea şi
Divizia de rezervă 8S.
Un înalt ordin de zi, sem nat de domnitor şi plin de un înflăcărat
patriotism, m arca acest moment solemn din istoria patriei n o a s tr e 84.
A junsă în sudul Dunării, arm ata rom ână a participat cu eroism *la
luptele de la Griviţa, pe a cărei primă redută, după patru asalturi d e o 
sebit de îndîrjite şi sîngeroase a cucerit-o la 30 a u g u s t/li septem brie
1877, de la Plevna, unde, după o rezistenţă dirză, Osman Paşa, rănit,
la 28 noiembrie/10 decem brie 1877, s-a predat colonelului român G ri
gore Cerchez, adresîndu-i-se cu cuvintele : «Capitulez cu arm ata mea,
predîndu-m ă în mîinile junei şi bravei arm ate române» 85, de la Rahova,
cucerită la 9/21 noiem brie 1877, de la Opanez, ouoerit la 28 noiembrie/10
decembrie 1877, de la Smîrdan, ocupat la 12/24 ianuarie 1878, de la
Vidin, care a rezistat bom bardam entelor artileriei rom âne pînă la 19/31
ianuarie 1878, cînd s-a încheiat armistiţiul dintre Rusia şi Turcia şi în
care arm ata rom ână a intrat la 12/24 februarie 1878, fiind primită sărb ă
toreşte de localnici 86 şi, din alte locuri sud-dunărene cu num e mai puţin
sonore 87.
Eroismul «legendar al ostaşilor noştri ... a fost recunoscut şi om a
giat nu numai în ţară, ci şi de personalităţi politice şi militare străine,
81. Dan Berindei, op. cit., p. 61.
82. Documente — Independenţă, V, p. 511—512.
83. General Radu Rosetti, op. cit., p. 41—42.
84. Documente — independenţă, V, p. 544—545.
85. Compendiu, p. 291.
86. Istoria României, IV, p. 633.
87. Pentru participarea armatei române în Războiul pentru Independentă, să se vadă : General Radu
Rosetti, Partea luată de armata română In Războiul din 1877—1878, pass.
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de presa tim p u lu i/d e toţi acei care au fost m artori oculari ai bătăliilor
în care arm ata rom ână a dat un greu tribut de sînge» 8S. Ei au întruchi
pat întru totul voinţa de luptă a poporului nostru. în acelaşi timp, v ite 
jia lor s-a dovedit dem nă de strămoşii lor care mai luptaseră cu turcii
la Rovine, la Vaslui şi la Călugăreni. Zece mii dintre ei, morţi şi răniţi,
au căzut în asailturile date pentru* cucerirea întăriturilor otomane. N u 
mele unor eroi ai războiului pentru deplina independentă a României,
ca maiorii G heorghe Sonţu, Dimitrie Giurescu, Constantin Ene şi N ico
lae Ion, căpitanii Nicolae V alter M ărăcineanu, Mihail Romano, Nicolae
M ăcărescu, Dimitrie Gănescu, locotenentul Lache Elefterescu, locote
nentul Dimitrie Lemnea, sergentul Constantin Ţuroanu, — vestitul Peneş
Curcanul — , soldaţii Grigore Ion, Gheorghe Ţintilă, Vasile M ohor şi al
multor altora «sînt rostite cu emoţie şi recunoştinţă de întregul nostru
popor» 89.
în timp ce pe front ostaşii noştri înscriau .cu sîngele lor pagini de
un rem arcabil eroism, acasă, fiind vorba pentru noi de un război just,
de eliberare naţională, întregul nostru popor şi mai cu seamă ţă ră n i
mea, însufleţit «de o înaltă conştiinţă patriotică» s-a mobilizat pentru
susţinerea m aterială a armatei, dînd dovadă de un deosebit s p irit, de
sacrificiu în sprijinirea trupelor de pe front. De bună voie, un. însem nat
număr de ţărani, intelectuali, meseriaşi, tîrgoveţi, preoţi, monahi şi
chiar monahii au cerut să fie înrolaţi în arm ată ; cele trei categorii de
feţe bisericeşti, în calitate de confesori şi pentru nevoile serviciilor de
«Cruce Roşie» 90.
Dintre confesori amintim aci pe arhim andriţii Ignatie Serian şi
p h e n a d ie Merişescu, protosingheluil Sava Dimitrescu, ierom onahul
Veniamin A lexandrescu şi preotul Nicolae Budişteanu, la Bucureşti,
protosinghelul A gatanghel Guţu, la Craiova, ieromonahii Ioachim Voluntas şi Neofit Racoviţă, la Galaţi, ierom onahul Irinarh Gredianu, la
Brăila, preotul Ilie Grigoriu şi ierom onahul Narcis Creţulescu, la Iaşi,
arhim andritul Calin ic Popovici, la Regimentul 8 Dorobanţi, preotul Ion
Lăcureanu Protonotarie, la Regimentul 1 Linie ş .a .91.
M ulţi dintre aceştia şi, desigur, că şi alţii ca ei, au săvîrşit pe cîmpurile de luptă fapte de vitejie. Se ştie, d.p., că preotul Gavrilă Ursu,
confesorul Regimentului 4 Artilerie, de bună seamă că pentru asem enea
fapte, a fost decorat cu «Virtutea Militară» 92. încă- m enţionăm că în
cimitirul M înăstirii Cernica se afla m orm întul m onahului erou Iorgu
Cosma de la M înăstirea Ciolanu-Buzău, decedat la Bucureşti în anul
9

88. Ion Popescu-Puţuri, Lupta multiseculară a poporului român..., p. 31.
89. General Radu Rosetti, Moartea vitează a unor ofiţeri (1877—1878), în «Analele Academiei Ro
mâne», ser. III, Mem. ist., Bucureşti, 29, 1947, p. 137—163; Acelaşi, Făuritori de seamă ai neamului şi
neatirnării României, în Idem, 28, 1946, p. 53—76 ; V. I. Mocanu, Eroi ai neamului în războiul de inde
pendenţă, în «Analele Institutului de Studii istorice şi social-politice...», Bucureşti, 13, 1967, nr. 2, p.
34 —45 ; St. Ionescu ş.a., 1877 : Eroi, fapte, mărturii, în «Magazin istoric», 1, 1967, nr. 1, p. 2—6.
90. Pentru activitatea desfăşurată de aceştia şi în general pentru «contribuţia Bisericii Ortodoxe
Române la Războiul de independenţă din 1877—1878», v. supra, n. 73.
91. Mircea Păcurariu, 90 de ani de la proclamarea independenţei de stat a României..., p. 608.
92. Pr. Gh. Moisescu ş.a., Istoria Bisericii Române. Manual pentru Institutele Teologice, II, Bucu
reşti, 1958, p. 528.
%
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1902 şi apoi adus şi înm orm întat aci. Pe crucea lui sînt înşirate locali
tăţile sud-dunărene : Plevna, Vidin, Smîrdan, Nicopole, Griviţa şi Rahova, unde s-au dat lupte în 1877, la care poate el va fi participat, căci
altfel, desigur, nu ar avea nici un rost am intirea lor în acest loc 93.
A lături de aceştia, sute de călugări şi călugăriţe de pe întreg cu 
prinsul ţării, din propriu îndemn, s-au încadrat în «corpul sanitar» al
armatei.
Deosebit de aceasta, activitatea clericilor români, în timpul răz
boiului s-a manifestat şi prin «servicii divine şi rugăciuni pentru b iru 
inţă, prin pastoralele ierarhilor şi cuvîntările preoţilor, prin articole şi
apeluri, prin îndemnuri şi strîngeri de ajutoare în folosul ostaşilor de
pe front, al familiilor lor, prin ofrande şi material sanitar pentru răniţi»
ş.a. Prin toate acestea, Biserica O rtodoxă Română, prin clerul său, a
«sporit în sufletul ostaşilor români curajul şi bărbăţia întărind în cre
derea în biruinţa deplină şi în dreptatea cauzei pentru care luptau».
Totodată, şi de astă dată, în zilele războiului de independenţă —, ele
au constituit «un nou prilej pentru clericii ortodocşi români să dove
dească continuarea străvechilor datini care dem onstrau că preoţii fac
parte integrantă din popor şi că Biserica îndeplineşte un rol efectiv în
societatea românească» 94.
în afară de toate cele aci arătate, prin «rechiziţii şi transporturi,
cartiruiri de trupe şi subscripţii pentru cum părarea de arme, prin im
portante donaţii în bani şi ofrande (alimente, îm brăcăm inte ş.a.)», prin
cedarea unor părţi din salarii, prin oferirea benevolă de felurite servicii
legate de operaţiile militare de pe front ori din spatele lui, prin înscrie
rea voluntară în arm ată ş.a.f m area masă a populaţiei civile româneşti*
— din rîndul căreia, repetăm, n-a lipsit în nici o parte locuită de români,
clerul Bisericii noastre —, «a participat efectiv la cîştiga-rea victoriei»
şi cu ea «a deplinei independenţe a patriei.
Pe lîngă aceasta, războiul pentru neatîrnarea naţională, «creînd un
entuziasm general naţional», a avut «un puternic ecou şi în rîndurile
populaţiei din provinciile româneşti» 'aflate însă sub dominaţie străină 95.
Presa, mai ales «Gazeta Transilvaniei» din Braşov, a inserat în coloa
nele sale corespondenţă de pe front şi a publicat apeluri pentru a ju to 
rarea familiilor ostaşilor români căzuţi în lupte şi ale celor răniţi, p re 
cum şi m ateriale în care se «exprima solidaritatea cu lupta pentru inde
pendenţa naţională» 96. în acelaşi timp, şi prin aceste locuri, ca şi din
coace de Carpaţi, s-au constituit «numeroase comitete pentru a veni în
sprijinul ostaşilor români» din care au făcut parte şi preoţi sau membri
ai familiilor lor 97.
93. Athanasie Mironescu, Istoria Minăstirii Cernica, Cemica, 1930, p. 241—242.
94. Cf. Fr. Prof. D. Stăniloae ş.a., Cincizeci de ani de la Unirea Transilvaniei cu România. Con
tribuţia clerului îomân la
luptele poporului român pentru libertate naţională şi unitate, în «Biserica
Ortodoxă Română*, 86, 1968, p. 1323—1324.
95. Vezi supra, n. 74.
96. Pentru materialele privind războiul din 1877—1878, aflate în «Telegraful Român», de la Sibiu,
v.
Mircea Păcurariu, Ecoul războiului de independenţă in «Telegraful român» din Sibiu, pass.
97. Vezi supra, n. 73 şi 74 şi Valeriu L. Bologa, Ajutorul românilor ardeleni pentru răniţii războ
iului independenţei, Sibiu, 1941.
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Deosebit de aceasta, mulţime mare de tineri români din T ransilva
nia, Banat şi Bucovina, înfruntîind «opreliştile şi persecuţiile» au to rită
ţilor de stat de acolo, au trecut munţii pe ascuns şi s-au înrolat v o lu n 
tar în arm ata română, luptînd apoi cu eroism deosebit pe fronturile de
peste Dunăre 98. A ceasta a constituit «o pagină im presionantă de soli
daritate naţională în realizarea uneia din cele mai de seamă năzuinţe
ale întregului nostru popor». în acest felr datorită eforturilor m ateriale
ale ţării — mai precis ale românilor de pretutindeni — «frontu’l a putut
fi asigurat pe întreaga desfăşurare a războiului cu necesarul de arm a
ment, echipam ent militar, medicamente, alimente şi astfel, prin perfecta
conjugare a doi însemnaţi factori — lupta eroică, plină de sacrificiu a
armatei şi sprijinul total al maselor largi populare ale ţării —, s-a făcut
România ca stat deplin n e a tîrn a t şi suveran»
Cucerirea Plevnei, la 28 n o iem b rie/l0 decembrie 1877, a însem nat
şi încheierea celei mai grele etape a războiului. îndată după aceasta,
arm ata rusă şi-a reluat ofensiva în direcţia Constantinopol, iar cea
română s-a îndreptat spre Vidin. Şi una şi alta, mergînd din victorie
în victorie, turcii, mai ales, spre a evita căderea Conistantinopolului,
grav am eninţat de ruşi, la 19/31 ianuarie 1878, au încheiat armistiţiu cu
aceştia 10°. Articolul al treilea al «fprotocolului ruso-turc pentru fixarea
bazelor prealabile păcii», sem nat cu acest prilej, consemna «recunoaş
terea» de către Poarta O tom ană «a independenţei României» 101.
O dată cu sem narea «Convenţiei de armistiţiu» şi a acestui «iprotocol», războiul — în care România jertfise pe 4329 din fiii săi,— soldaţi şi
ofiţeri — şi îşi văzuse răniţi, mulţi destul de grav, pe alţi aproape 6000 102
şi la a cărui desfăşurare avusese o contribuţie de seamă, scurtîndu-i
prin intervenţia sa durata, şi în unele lupte avînd intervenţii decisive,
— s-a sfîrşit.
Cu tot rostul im portant avut în purtarea acestui război, cu toate
apăsătoarele sacrificii m ateriale făcute de poporul român pentru nevoile
lui şi cu toată greaua contribuţie de sînge dată de acesta «în lupta pen- ,
tru independenţă şi în lupta comună pentru înlăturarea dominaţiei oto
mane din Peninsula Balcanică», delegatul guvernului român, colonelul
Eraclie Arion n-a fost primit la tratativele pentru încheierea arm isti
ţiului 103, deşi fusese trimis în acest scop la Kazanlîk, unde se duceau
acestea încă de la 2/14 ianuarie 1878 104.
'
A ceastă situaţie a fost rezervată României, aliata cea atît de fidelă
din timpul războiului — deşi şi ea ar fi avut de ridicat din parte-i unele
probleme, — şi la negocierile pentru încheierea păcii dintre Rusia şi
98. Paul Abrudan, op. cit., p a s s .; Alex. Roz. Voluntari din părţile Aradului în războiul pentru
independenţă, în «Flacăra Roşie» (Arad) din 19 aprilie 1975 ; Preotul Niculae Şerbănescu, Un bănăţean
luptător in războiul pentru cucerirea independenţei de stat a României : căpitanul Moise Groza (mss), pass.
99. Ion Popescu-Puţuri, op. cit., p. 32.
100. Ion lonaşcu, P. Bărbulescu, Gh. Gheorghe, Tratatele internaţionale ale României, p. 224.
101. Ion lonaşcu ş.a., op. cit., p. 224.
102. Pintru numărul acestor morţi şi răniţi, v. Istoria României, IV, p. 636.
103. Documente — Independenţă, IX, Bucureşti, 1955, p. 64 ; Memoriile..., XIII, p. 18, 26—27 ; v. şi
p. 53.
104. Memoriile..., XII, p. 89.
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Turcia, sem nată la San-Ştefano, lîngă Constantinopol, în ziua de 19
februarie/3 m artie 1878. Totuşi în ceea ce ne priveşte, prin articolul V
al acestui-tratat de pace ruso-turc se stipula că «Sublima Poartă recu
noaşte independenţa României», că «aceasta — adică ţara noastră — va
valorifica drepturile sale la o despăgubire ce va urm a să fie dezbătută
între ambele părţi» şi că «pînă la încheierea unui tratat direct între
Turcia şi România, supuşii români se vor bucura în Turcia de toate drep
turile asigurate supuşilor celorlalte puteri europene» 105.
Alte articole ale tratatului de pace de la San-Ştefano, referitoare
la ţara noastră, «vătămînd» însă interesele acesteia, au nem ulţum it pe
r o m â n i 106.
Cum cuprinsul acestui tra ta t de pace între Rusia şi Turcia n-a satis
făcut nici unele puteri europene, ca Anglia, A ustro-U ngaria şi Prusia,
— şi ele interesate în m oştenirea Imperiului otoman — , acestea au făcut
ca în v ara anului 1878, să se adune la Berlin un Congres de pace care
să discute din nou problem ele care form aseră obiectul ,său. Deschis la
1/13 iunie 1878, acest Congres de pace, la care au participat toate marile
puteri europene, a durat pînă la 1/13 iulie acelaşi an.
Şi de astă dată, guvernul român, avînd în vedere mai ales însem 
natele jertfe de sînge pe care poporul nostru le dăduse în timpul ră z 
boiului, a cerut ca România să fie socotită parte beligerantă şi re p re
zentanţii săi să ia parte la Congres ; puterile europene însă n-au admis
acest lucru. Cu toate acestea, la 26 mai/7 iunie 1878 şeful statului şi
guvernul său au îm puternicit pe Ion C. Brătianu, Preşedintele Consiliu
lui de M iniştri şi pe M ihai Kogălniceanu, m inistru al Afacerilor Străine
. să reprezinte România înaintea acestui Congres 107. Peste patru zile la
30 m ai/l 1 iunie 1878, aceştia au şi sosit la B e rlin 108. Aici au cercetat
pe rînd pe toţi conducătorii delegaţiilor aflate acolo şi le-au cerut ca şi
ei să fie ascultaţi în Congres.
Deşi pretutindeni li s-a dat aproape acelaşi răspuns, că România va
fi «auzită», dar nu şi «ascultată», delegaţii români, pe temeiul îngăduin
ţei de a participa «la discuţiune», ce, la 17/29 iunie 1878 109, li se adm i
sese, în şedinţa Congresului din 19 iunie/l iulie 1878 au apărat cu dem 
nitate, în faţa acestuia, interesele naţionale ale ţării lor, în speţă inde
pendenţa şi integritatea hotarelor acesteia. Primul a luat cuvîntul Mihail
Kogălniceanu. A rătînd că trece «sub tăcere» faptele militare la care au
participat şi românii şi pe cele diplomatice, la care, precum se ştie acesr
tora «parte nu li s-a făcut», el- a «espus» în continuare «drepturile şi
dorinţele» ţării sale, cerînd oa, pe temei de fapte istorice şi în confor
m itate cu dispoziţiunile unor tratate mai înainte încheiate, «după drep
tate nici o parte a teritoriului ei actual nu trebuie să fie deslipită de
România» ; ca «pămînturile» acesteia «să nu fie supuse la un drept de
trecere» a unor arm ate ce au luptat la sud de D u n ărei ca «pe baza ti
tlurilor ei seculare, România să reintre în posesiunea insulelor şi a guri
lor Dunării», ca România să prim ească «o despăgubire de război, pro»

4

105. Ion Ionaşcu, P. Bărbulescu, Gh. Gheorghe, Relaţiile internaţionale ale României..., p. 421.
106. Memoriile..., XIII, p. 65, 71, 74—75.
107. Treizeci de ani de dom nie..., p. 494.
108. Ibidem.
109. Ibidem, p. 495*
•
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porţională cu oştile ce dînsa a pus în mişcare» şi ca Europa să recu 
noască «definitiv şi pe d'întreg» independenţa României, căci «pe lîngă
dreptul ei cel vechi, al cărui principiu fusese scîlciat prin răstălm ăciri
istorice, astăzi vine să se adauge titlurile pe care ea le-a îm prospătat
sau le-a întinerit pe cîmpurile de bătaie», unde «zece mii de români au
căzut în jurul Plevnei, ca să cîştige patriei libertatea şi independenţa» uo.
La rîndul său, primul m inistru român, făcînd apel la «isimţimintele
de dreptate şi de bună-voinţă» ale celor prezenţi, a cerut şi el ca «marele
Consiliu european» să aprecieze faptele şi să dispună p ăstrarea in te 
grităţii totale a teritoriului ţării sale. Căci, altfel aprecia el, ar fi «nu
numai o durere adîncă pentru naţiunea română, ci ea ar dărîma în sinul
ei orice încredere în tăria tractatelor şi în sfînta pază atît a principiilor
de dreptate absolută, cît şi a drepturilor scrise» m .
Pe lîngă acesteia-, cei doi «plenipotenţiari români» a u prezentat Con
gresului şi u n memoriu, prin care, între altele, au subliniat că indepen
denţa României «nu este u n dar al Europei, ci ea a fost cucerită pe
cîmpul de luptă, în conformitate cu drepturile cele vechi ale ţării şi că
problem a care se punea era aceea a recunoaşterii acesteia ca stat n e a 
tîrnat şi a respectării integrităţii sale teritoriale» 112, aşa cum se hotărîse
şi prin C onvenţia din 4/16 aprilie 1877.
La mai puţin de două săptăm îni după ce delegaţii români au pledat
cu energie în faţa sa cauza dreaptă a ţării lor, in ziua de 1/13 iulie 1878
Congresul de pace de la Berlin şi-a încheiat lucrările, reprezentanţii
celor şapte mari puteri semnind un nou tratat de pace. Prin articolul 43
al acestuia, care avea urm ătorul cuprins : «înaltele părţi contractante
recunosc independenţa României» 11S, s-a confirmat independenţa aces
teia, proclamată, cum s-a arătat, acum un veac. A cest fapt, însă, era
«legat» de u rm ăto area «condiţiune» din articolul 44 : «în România, d eo 
sebirea credinţelor religioase şi a confesiunilor nu v a putea fi opusă
nimănui ca un motiv de excludere <siau de incapacitate în ceea ce p ri
veşte b u curarea de drepturi civile şi politice, adm iterea în sarcini p u 
blice, funcţiuni şi onoruri isau exercitarea diferitelor profesiuni şi indus
trii în orice localitate ar fi. Libertatea şi practica exterioară a oricărui
cult vor fi asigurate supuşilor păm înteni ai statului român, precum şi
străinilor şi nu se va pune nici un fel de piedică atît organizaţiei ie ra r
hice a diferitelor com unităţi religioase, cît şi raporturilor acestora cu
capii lor spirituali.
N aţionalii tuturor puterilor... vor fi trataţi în România fără deose
bire de religiune, pe piciorul unei desăvîrşite egalităţi» 114 prin urm are
înlăuntrul graniţelor României, nu va putea avea loc nici o discrim i
nare confesională.
110. Ibidem, p. 495-499.
111. Ibidem, p. 499-500.
112. Ion Popescu-Puţuri, op. cit., p. 33.
.
113. Documente — Independenţă, IX, p. 382 ; Ion Ionaşcu, P. Bărbulescu, Gh. Gheorghe, op. cit.,
p. 434.
114.Ibidem,, p. 434-435.
9
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O altă «condiţiune», leg a tă iarăşi de recunoaşterea independenţei
era ^prevăzută în cel de al patruzeci şi cincilea articol al tratatului de
pace şi ea se referea la modificarea, într-o parte a frontierei sale 115.
Totodată prin art. 46 al aceluiaşi tra ta t de pace s-a restabilit au to 
ritatea României asupra Dobrogei 116, străvechiul păm înt românesc ajuns
prin politica expansionistă a Porţii sub stăpînire otom ană încă din secolul
al XV-lea. .
,
După sem narea tratatului de pace de la Berlin, în anii ce au urmat,
independenţa României a fost oficial recunoscută de Rusia, AustroUngaria şi Turcia, chiar în acelaşi an 1878, de Italia, în 1879 şi de cele
lalte puteri europene în anul 1880 117.
Congresul de pace de la Berlin a confirmat deci independenţa Ro
mâniei, proclam ată de Parlam entul român la 9/21 mai 1877 şi recunos
cută de tratatul de la San Stefano din 19 februarie/3 martie 1878. Aşa
şi-a cucerit cu o sută de ani în urmă, independenţa naţională ţara n o as
tră, România.
Incoronînd «actul istoric al Unirii din 1859, transformând statul n a 
ţional modern dintr-un stat autonom într-un stat neatîrnat, indepen
denţa ... a fost rezultatul luptei şi jertfelor poporului român» şi nu un
dar ce i S-ar fi făcut acestuia prin bunăvoinţa puterilor europene, cum
şi speraseră unii. Ea a rezultat deci din «acţiunea energică a poporului
român, din proclam area îndrăzneaţă a neatîrnării şi mai ales din jertfele
de sînge pe care românii le-au adus pe câmpul de luptă». Aici, pe cîmpurile de bătaie, aceştia, precum s-a arătat, au cucerit o victorie ce «în
cununa veacuri de speranţe şi năzuinţe, de neistovite eforturi şi sacri
ficii în bătălii m ereu realuate spre a sfărîma lanţurile asupririi streine
şi a deveni stăpîni în ţara sa».
îm brăţişată cu entuziasm şi susţinută cu grele sacrificii m ateriale
de m area m ajoritate a poporului român de la sate şi oraşe, «cauza inde
pendenţei României s-a văzut încununată de succes».
C ucerirea deplinei neatîrnări naţionale «a constituit un evenim ent
de m are im portanţă în dezvoltarea României moderne». Prin ea, aceasta
a dobîndit «egalitatea juridică cu toate celelalte state, a devenit un stat
suveran, care a putut dezvolta în afară o politică externă proprie» 118.
Căci «nici o putere nu mai avea dreptul de a interveni în afacerile in 
terne ale ţării noastre şi nici a impune sau controla relaţiile ei externe.
S-a creat în felul acesta posibilitatea ca poporul român să-şi poată dez
volta, în condiţii favorabile, atît lupta de eliberare socială, cît şi lupta 1
pentru desăvîrşirea unităţii statului naţional român» 119 şi să se afirme
tot mai viguros ca «naţiune de sine stătătoare».
1
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115.
117.
118.
119.

Ibidem.
116. Ibidem.
Istoria României, IV, p. 638 ; Dan Berindei, op. cit., p. 79.
Dan Berindei, Cucerirea independenţei României (1877—1878), p. 80.
N. Adăniloaie, Cucerirea independenţei de stat a României 1877—1878, p. 94—95.
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Cucerirea neatîrnării de-pline a României, nu numai că a deschis
noi orizonturi pentru dezvoltarea ei sub toate aspectele, nu num ai că «a
creat premisele de bază pentru desăvîrşirea unităţii naţionale a 'rom â
nilor într-un stat care urm a să cuprindă între graniţele sale întregul
popor românesc», dar, de bună seamă, mai mult ca sigur, ea, în acelaşi
timp, a deschis, şi drum ul spre dobîndirea, în anul 1885, a autocefaliei
Bisericii O rtodoxe Române 120.
Mai apoi, cînd se împlineau 40 de ani de la momentul în care Româ
nia a devenit independentă, p o p o ru l‘nostru, în anul 1918, şi-a desăvîrşit
unitatea statală prin unirea Transilvaniei cu România, şi apoi după
alţi 26 de ani, insurecţia naţională antifascistă de la 23 august 1944 «a
m arcat începutul unei noi ere în istoria ţării, deschizînd drum larg fău
ririi unei Românii suverane şi independente», a României socialiste de
azi care asigură înflorirea naţiunii şi deplina împlinire a năzuinţelor
seculare ale poporului român.
PreotuirN iculae ŞERBĂNESCU
v

120. Preotul Niculae Şerbănescu,' Optzeci de ani de la dobîndirea autocefaliei Bisericii Ortodoxe
Române — 1885—25 aprilie—1965, în «Biserica Ortodoxă Română», 83, 1965, p. 258—259.

„ŞI BANATUL ERA ACOLO"
— Contribuţia românilor bănăţeni «la cucerirea independenţei
de stat a României —
înainte cu o sută de ani, la 9 mai 1877, Mihail Kogălniceanu, pe
atunci m inistru al afacerilor externe, anunţa în Parlam entul ţării : Sîntem independenţi, sîntem naţiune de sine stătătoare. Se împlinea astfel
o năzuinţă de veacuri pentru care au luptat şi s-au jertfit generaţii
după generaţii.
V estea proclam ării independenţei a stîrnit un m are entuziasm de-o
parte şi de alta a Carpaţilor. A ctul politic în sine trebuia însă con
sfinţit şi apărat pe cîmpul de luptă. Războiul pentru independenţă care
a început, va înregistra eroismul ostaşilor proveniţi din toate colţurile
păm întului strămoşesc cum şi sprijinul acordat lor de întreaga suflare
românească, ceea ce conferă caracterul popular al războiului de la
1877— 1878. V ictoria obţinută poate fi considerată pe drept cuvînt opera
întregului popor.
Românii bănăţeni, deşi aflaţi sub stăpînire străină, s-au alăturat
din primele clipe fraţilor lor de peste munţi, exprim înd solidaritatea n a 
ţională de nenum ărate ori dovedită de-a lungul vrem ii în pofida grani
ţelor politice despărţitoare. Faptele d e-arm e ale oştilor au dat noi di
mensiuni conştiinţei unităţii de neam.
Sprijinul pe care l-au oferit rom ânii bănăţeni neîntreruptei lupte p en 
tru independenţă şi cu osebire războiului din 1877— 1878 este în primul
rînd de ordin militar prin voluntari şi prin trim iterea de bani, alimente,
îm brăcăm inte ori m edicam ente în favoarea combatanţilor. Totodată ştirile
de pe front au găsit un larg ecou în opinia publică b ăn ăţean ă organizîndu-se întruniri, difuzîndu-se m ateriale de presă, tipărindu-se pro 
ducţii literare închinate eroismului ostaşilor.
Biserica ortodoxă rom ână din Banat n-a lipsit din efortul colectiv al
poporului. Cu posibilităţile şi cu m ijloacele care-i stăteau la-ndemînă, ea
a făcut cauză comună cu ortodocşii rom âni din celelalte provincii,1.
1.
Sprijinul de ordin militar. — «Dorul de libertate şi năzuinţa spre
unitate naţională atît de des m anifestate de bănăţeni, rem arcă un cer
cetător, au făcut ca războiul pentru independenţa României să găsească
aici un puternic ecou şi o nestăvilită voinţă de contribuţie im ediată la
1.
Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Atitudinea Bisericii Ortodoxe Rom âne faţă de războiul de
independenţă, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXXV (1963), nr. 5—6, p. 602—617 ; Pr. prof. Gheorghe
I.. Moisescu, Biserica Ortodoxă Română şi războiul de independenţă, în «Biserica Ortodoxă Română»
LXX (1952), nr. 4 —5, p. 166—172; Cf. Pr. prof. Gheorghe I. Moisescu, Pr. prof. Ştefan Lupşa şi Pr.
prof. Alexandru Filipaşcu, Istoria Bisericii române. Manual pentru Institutele teologice, voi. II, Bucureşti,
1957, p. 526-528.
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susţinerea acestuia» 2. între altele este semnificativ faptul că cercurile
conducătoare din tară, pentru a întări capacitatea de com andă a tru 
pelor, au căutat în prim ăvara anului 1877 să obţină concursul unor ofi
ţeri superiori din Banat. Astfel, din ordinul primului ministru I. C. Brătianu, reprezentantul diplomatic al României la Viena, Ion Bălăceanu,
intră în legătură cu generalul Traian Doda, originar din Prilipeţ, jud.
Caraş-Severin, şi îi propune să preia comanda arm atei rom âne 3. Oferta,
deşi primită cu satisfacţie, a răm as fără urm are datorită îm prejurărilor
de atunci. Generalul Doda a m enţinut însă. legătura cu agentul diplo
matic rom ân şi transm itea guvernului de la Bucureşti sfaturi de ordin
strategic. «Aflînd, bunăoară, că hotărîrea com andam entului rom ân era
ca trecerea arm atei peste Dunăre să se facă pe la răsărit de Calafat,
generalul Doda a considerat că aceasta «ar fi o m are greşeală». P ă
rerea sa era m otivată din punct de vedere strategic şi tactic şi însoţită
de propunerea ca trecerea să se facă prin îm prejurim ile Bechetului.
Era o v arian tă mai bună, bazată pe o viziune strategică clară. P ropu
nerea a fost com unicată telefonic de I. Bălăceanu com andam entului ro 
mân, care a apreciat-o şi de care s-a ţinut seama» 3.
Semnificativa este apoi atitudinea! m ultor tineri bănăţeni care au
trecut Carpaţii înrolîndu-se ca voluntari în arm ata rom ână ca să ajute
la izbăvirea patriei de sub suzeranitatea «semilunei». Precum arăta Niloae Iorga, «băieţii inimoşi se furişau dincoace ca să se îm părtăşească
din fiorii luptei pentru neam» 5. «Trimişi pe frontul din Bulgaria, aceştia
participă la luptele de la Plevna şi Smîrdan, bătîndu-se cu abnegaţie şi
eroism pentru nim icirea asupritorilor otomani şi cucerirea indepen
denţei de stat a României» 6. Dintre cei ale căror nume au răm as înscrise
cu litere mari în cartea de aur a vitejiei rom âneşti amintim pe căpi
tanul Moise Grozea, eroul de la Plevna, originar din O breja, jud. C a
raş-Severin. A preciat atît de ofiţeri cît şi de soldaţi, citat prin ordin
de zi al arm atei de operaţii, decorat cu cele m ai înalte ordine şi a v a n 
sat în grad, elogiat în presă, aplaudat în parlam entul ţării, Grozea a
îndeplinit diferite funcţii de răspundere, pentru ca în ultima parte a răz
boiului să fie m utat la M arele C artier G eneral al A r m a te i7.
2. Prof. Ioan Munteanu, Fapte de eroism ale bănăţenilor pentru dobîndirea victoriei în războiul
din 1877, în ziarul «Drapelul Roşu», Timişoara, an. XXXII, nr. 9395, sîm bătă 5 aprilie, 1975, p. 2.
3. M. Dan şi I. Uzum, Din corespondenţa generalului Traian Doda cu Vincenţiu Babeş, în «Bfcnatica». Muzeul de istorie al judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1973, p. 222.
4. Grigore Popiţi, Bănăţenii şi războiul pentru independenţă din 1877. Viziune strategică clară,
urmată de izbîndă, în ziarul «Drapelul roşu», an. XXXII, nr. 9411, joi 24 aprilie 1975, p. 2.
5. N. Iorga, Războiul pentru independenţa României, Bucureşti, 1927, p. 95.
6. Paul Abrudan, Voluntari ardeleni, în războiul pentru independenţă din 1877—1878, în «Transil
vania», Sibiu, serie nouă, an. IV (LXXXI), nr. 5, m ai 1975, p. 65—67 ; Idem, Aspecte ale sprijinului
acordat de românii din Transilvania războiului pentru cucerirea independenţei de stat a României, în
«Revista de istorie», Bucureşti, t. XXIX, nr. 4, aprilie 1976, p. 587—594.
7. Sextil Puşcariu, Douăzeci de scrisori ale lui Moise Grozea din războiul de la 1877, în «Anuarul
Institutului de Istorie Naţională», 1926—1927, voi. IV, Bucureşti, 1929, p. 229—246; Ion Munteanu,
Asaltul Griviţei descris de un bănăţean, în «Orizont», Timişoara, serie nouă, an. XXVI, nr. 18 (374),
1 m ai 1975, p. 6. Vezi şi : Cornel Corneanu, Graniţa şi oamenii ei, în «Foaia Diecezană», Caransebeş,
«a. LVIII, nr. 13, 1945, p. 3 şi Idem, Trecute vieţi în graniţa bănăţeană, în «Luceafărul», Timişoara,

392

---------

-

----

,r |

mtmui r

------ • -

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă
- — - •“

■

-

Prin Traian Doda, Moise Grozea şi toţi vitejii care au luptat ca
voluntari în războiul de independenţă se poate spune că şi Banatul era
acolo 8 unde se consfinţea neatîrnarea ţării şi a poporului.
2.
Ajutoarele trimise armatei române. — P articiparea rom ânilor
bănăţeni la efortul comun al întregii naţiuni în lupta pentru cucerirea
independenţei de stat s-a m anifestat şi printr-o acţiune deosebit de in 
tensă şi perm anentă în vederea colectării de ajutoare băneşti şi m ate
riale pentru ostaşii răniţi şi a familiilor acestora. Apelul adresat de
lulia Rotariu din Tim işoara răm ânilor bănăţeni este foarte semnificativ.
«Războiul actual din Orient, scria aceasta la 28 septem brie 1877, este
unul din cele mai înverşunate. Ştiţi bine că el a pretins m ari jertfe de
sînge şi de la fraţii noştri din România şi cum că arm ele române, v i
tejia şi bravura rom ânilor au recucerit şi îm prospătat eroismul stră 
vechi al antecesorilor, iar num ele de rom ân l-au răspîndit în Europa
întreagă şi l-au înregistrat între popoarele eroice... Ne îm părtăşim şi
noi de onoarea naţională cîştigată prin sîngele lor, încît şi noi purtăm
num ele de rom ân ca dînşii şi încît sîntem fraţi cu ei. Dar şi simţul de
um anitate impune tuturor rom ânilor datorinţa de a concurge prin m ij
loace umane, morale... întru aju to rarea şi alinarea durerilor celor ră 
niţi şi sîngerînzi pe cîmpul de război. Românii din toate părţile patriei
noastre de mult conlucră pentru acest scop u m a n ; nu se poate dar ca
românii din jurul Timişoarei să răm înă astă dată îndărăpt pentru că ei
totdeauna în toate cazurile umane, filantropice şi naţionale s-au ţinut
pas în pas cu confraţii din patrie» 9.
S-au constituit spontan comitete în oraşe, comune şi sate, s-au lan
sat apeluri publicate de gazetele şi periodicele contemporane, s-au dat
instrucţiuni privind obiectele necesare, iar în cazul pansam entelor felul
cum trebuia confecţionate. Cînd aceste comitete au fost dizolvate de
autorităţile vremii, s-au depus contestaţii iar acţiunea a continuat sub
titlu particular. Practic *şi-au adus aportul toţi românii, mari şi mici,
bărbaţi şi femei. N-a lipsit cum era firesc clerul, de la episcop pînă la
cel din urmă slujitor al Bisericii, şi în aceeaşi m ăsură credincioşii. Ei
însă nu donează doar, ci organizează subscripţiile şi colectele. Fără a
intra în detalii, vom exemplifica totuşi, orientîndu-ne după informaţiile
culese din «Telegraful Român». [Eparhia bănăţeană a Caransebeşului
nu-şi avea încă un organ oficial. «Foaia Diecezană» începîndu-şi ap a
riţia de abia în anul 1886]. Iată deci cîteva din contribuţiile băneşti ale
clericilor, altor slujitori bisericeşti, organelor parohiale şi ale preoteselor : episcopul Ioan Popasu din C aransebeş 150 flo rin i10, protosinan. VII, 1941, p. 2 1 ; Florian Moldovan, Generalul Moise Grozea, în «Orizont»1, an. XVIII, nr. 5 (157),
m ai 1967, p. 8—11; Gh.' Bejancu-I, Ceauşescu-V. Mocanu-C. Olteanu, Asalt la redute. Eroi ai răz
boiului pentru independenţă (1877—1878), Bucureşti, 1969, p. 126—130 ; Liviu Groza, Generalul Moise
Groza, în «Caraş-Severin». Supliment al gazetei «Flamuiţa», Reşiţa, mai 1975, p. 8.
8. Gh. Bejancu şi ceilalţi, op. cit., p. 126.
9. «Telegraful rom ân», Sibiu, nr. 77, din 29 septembrie/11 octombrie 1877. Vezi scrisoarea Iuliei
Rotaru din Timişoara la Al. Matei, Războiul de Independenţă în documente, în «Almanahul Tribuna '76»,
Cluj-Napoca, 1976, p. 75.
10. Ibidem, nr. 100 din 18/30 decembrie 1877, p. 402.
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ghelul Filaret M usta 1 galben n , secretarul eparhial Ioan Bartolomei o
dată 20 f l . 12 şi altă dată 5 f l . 13, epitropia din Beregsău 3 f i . 14, preoţii
Zaharia Botosiu şi Basiliu N em oianu din Bocşa cîte 10 franci aur şi
3 fl. 15r preotul Lucian Sepeţan din Chizătău 16r din Ciclova preotul Ioan
Petrovici 25 fl., şi membrii familiei sale 5 fl., preoţii George Popovici,
Nicolae Condanu şi Maxim Popovici, «teologul absolut» M axim Po
povici şi preoteasa Floare Iancovici 5 fl. 17f preotul Isaiia Cioca din
Hodoni 2 f l.18, protopopul A lexandru Ioanovici din Jebel 2 fl. 19f proto
popul Ioan Ţăranu din Lipova 65 fl. şi soţia sa Elena 38 fl. 20, preoţii
A lexandru Ursulescu, Nicolae Sciopoane, Ion Iclodeanu şi un altul
«Mag. Pr.» în total 9 fl. 21, protopopul Ioan Popovici din M ercina 1 gal
ben, preoţii Iacob M unteanu şi Simeon Ciulin din Răcăşdia 1 fl. şi
50 c r . 22, preotul Filip Simu din Răchitova 23f protopopul M eletie Dreghici din Timişoara 5 fl. 24( preotesele M aria Tămăşel, M arta Tămăşel şi
M agdalena Roşu din V rani total 22 f l . 25 etc.
Pentru a aprecia valoarea sumelor donate trebuie precizat că în
general veniturile lunare ale preoţilor erau foarte modeste (aproxi
mativ 33 fl.), abia acoperindu-le nevoile de hrană şi lo c u in ţă 26.
Banii adunaţi erau trimişi în patria mam,a prin «Crucea Roşie»
sau prin interm ediul unor persoane particulare. La fel s-a procedat cu
medicamentele şi articolele sanitare (în special bandaje ori vată), îm
brăcămintea, alimentele... Care întregi treceau munţii pe cărări dosite
sau prin punctul de frontieră Orşova, de unde ajungeau la trupele de
pe front şi spitalele de campanie 27.
E uşor de închipuit ce sprijin m aterial şi ce suport moral rep re
zentau aceste daruri venite din Banat ca şi de pe întreg întinsul
pă*

11. Ibidem, nr. 101 din 22 decembrie 1877/3 ianuarie 1878, p. 406.
12. Ibidem , nr. 10/1877, p. 402.
13. Ibidem, nr. 101/1878, p. 406.
14. Ibidem, nr. 6 din 17 ianuarie s.v. 1878, p. 23.
15. Ibidem, nr. 48/1878, p. 172.
16. Ibidem, nr. 6/1878, p. 23.
17. Ibidem, nr. 64 din 14/26 august 1877, p. 257.
18. Ibidem.
19. Ibidem, nr. 6/1878, p. 23.
20. Ibidem, nr. 67 din 25 august/5 septembrie 1877, p. 270.
21. Ibidem, nr. 52 din 3/15 iulie 1877, p. 209-210 şi nr. 69/1877, p. 277-278.
22. Ibidem, nr. 64/1877, p. 257.
23. Ibidem.
24. Ibidem, nr. 6/1878, p. 23.
25. Ibidem, nr. 64/1877, p. 257.
26. Alexandru
Roz, Ecoul războiului pentru independenţă din 1877— 1878 in părţile Aradului,
în
«Ziridav/a», publicaţie a Muzeului judeţean Arad, voi. V, 1974, p.51 ; Pr. prof. Mircea Păcurariu,
Ecoul
războiului de independenţă, în «Telegraful Rom ân» d in . Sibiu, în «Mitropolia Ardealului», XII (1967),
nr. 4—5, p. 344.
27. Prof. Paul Abrudan, Contribuţii bănăţene în ajutorul războiului de independenţă, în «Drapelul
roşu», an. XXXII, nr. 9402, duminică 13 aprilie 1975, p. 2 ; prof. Ion Georgescu, Contribuţii bănăţene
la dobîndirea independenţei de stat a României, în «Drapelul roşu», an. XXXIII, nr. 9732, duminică
9 mai 1976, p. 1 şi 3 ; Florian Moldovan, Ecourile războiului pentru independenţă în Ardeal şi Banat,
in «Drapelul roşu», an. XXIV, nr. 6932, vineri 21 aprilie 1967,
p. 1 şi 3 ; Idem, Presa
din Transilvania
şi Banat însprijinul războiului de independenţă, în «Orizont»,serie nouă, an. XXVII, nr. 18 (428), 7 mai
1976, p. 1 şi 7 ; Ion Munteanu, Războiul de independenţă, m om ent de afirmare a conştiinţei unităţii
naţionale a românilor bănăţeni, în «Orizont», serie nouă, an. XXVI, nr. 16 (372), 18 aprilie 1975, p. 7 ;
cf. Elisabeta Ioniţă, Aportul femeilor la sprijinirea războiului pentru cucerirea independenţei de stat
z României, în «Revista de istorie», t. XXIX, nr. 4, aprilie 1976, p. 571 şi 573.
5 -
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m întului locuit de români pentru aceia care cu arma în mînă luptau
să cucerească independenţa ţ ă r i i ! Patria şi-a arătat recunoştinţa faţă
de fiii ei. Vom aminti doar de soţia protopopului din Lipova, Elena Ţăranu, care pentru acţiunile întreprinse a primit înalte decoraţii din p a r
tea statului r o m â n 28.
>

3.
Ecourile războiului de independenţă. — Starea de spirit din Ba
nat în preajm a declarării independenţei de stat a României şi pe tot
parcursul războiului din 1877— 1878 era la unison cu aceea a rom ânilor
de pretutindeni. Contactele perm anente între fraţi, publicaţiile de fe
lurite genuri, între ele cele bisericeşti, şi presa o întreţineau din plin,
în ciuda acţiunilor represive ale stăpînitorilor străini. E suficient să
amintim bunăoară că la începutul anului 1877 circula în Banat, ca d e
astfel în Transilvania întreagă, pe lîngă num eroase producţii literare
şi studii istorice cu pronunţate tendinţe patriotice, harta «Daco-României» în care* România apare deja întregită cu Banatul şi T ra n silv a n ia 29.
Documentele de arhivă grăiesc despre măsurile luate de autorităţi care
au dispus confiscarea respectivelor m ateriale şi predarea lor ca unele
ce erau considerate «cu totul contrarii integrităţii stării politice şi so
ciale... şi care uşor pot vătăm a sau altera buna înţelegere, liniştea şi
pacea...». Obligat de forurile «comitatense», episcopul Ioan Popasu din
C aransebeş emite două circulare (nr. 199 şi 200 din 16/22 iunie 1877) în
acest sens, la care preoţii răspund formal şi stereotip că nu s-au în• registrat niciunde tipărituri de genul celor vizate. A utorităţile însă n e 
încrezătoare au întreprins percheziţii la locuinţele preoţilor şi în bise
rici 30, răm ase însă fără rezultat.
începerea ostilităţilor apoi a trezit un val de entuziasm dublat de
speranţa că victoria îm potriva otom anilor va crea posibilitatea în to ar
cerii armelor pentru eliberarea Transilvaniei şi B a n a tu lu i31. Toţi cre
deau «că după o Plevnă balcanică, va x^rma o Plevnă transilvană» 32. Se
organizează întruniri şi m anifestaţii de solidaritate cu lupta poporului
rom ân pentru independenţă, cum a fost cea de la L u g o j33. Eroismul
ostaşilor români era atît de adm irat încît deputatul Partenie Cosma îl
v a elogia pînă şi în parlam entul budapestan la 25 noiem brie 1878 afir
mând că atunci cînd a sunat ceasul, toţi rpm ânii au sărit ca unul îna28. Valeriu Bologa, Ajutorul românilor prdeleni pentru răniţii războiului independenţei, în «Tran
silvania», an. LXXII, nr. 5—6, iulie—august 1941, p. 392, 406.
29. Gelu Neamţu, Transilvania şi cucerirea independenţei României, în «Almanahul Tribuna ’76>*>
Cluj-Napoca, 1976, p. 62.
30. Memoriul preotului Georgiu Gaşpar din Criciova, jud. Timiş, aflat în Arhiva Arhiepiscopiei*
Timişoarei şi Caransebeşului (fondul Caransebeş), purtînd data de 29 m ai 1877.
31. Vezi -«Journal des Debats», nr. 1 din 13 m ai 1877 (Ia N. Iorga, Războiul pentru independenţa
Rom âniei, p. 209) : «La mission historique des roumains consiste a detacher de l’Autriche le Banat, la
Transylvanie et la Boukovine et de faire avec ces morcoaux reunis un Empire daco-rom ain».
32. Ştefan Pascu, Marea Adunare Naţională de la Alba lulia, Cluj, 1968, p. 143.
33. Paul Abrudan, Solidaritatea naţională în războiul de independenţă, în «Transilvania», 6erie
uouă, an. V (LXXXII), nr. 5, m ai 1976, p. 19.
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intea redutelor inexpugnabile» întorcîndu-se apoi «întîmpinaţi în calea
lor de triumf, de adm irarea şi stima Europei, pentru că au dovedit în
mod eclatant înaintea lumii, că acolo jos la Dunăre există un popor
brav şi tînăr, care-şi cunoaşte chem area sa europeană şi este în stare
a şi-o îndeplini...» 34.
în aceeaşi vrem e Coriolan Brediceanu împreună cu Reuniunea de
cîntări din Lugoj va m erge la O rşova să întîmpine şi să salute pe m a
rele bărbat de stat al României, Mihail Kogălniceanu, care trecea spre
Berlin pentru a lua parte la istoricul congres ţinut acolo. Continuîndu-şi drumul, după entuziasta întîm pinare de la Orşova, aceeaşi Reu
niune va organiza un concert la Băile Herculane, la care printre alţii
a luat parte şi generalul Sorescu, unul din cei m ai distinşi com andanţi *
din războiul pentru independenţă 35.
Paralel cu războiul propriu-zis dus pe front, «se porneşte un p u
ternic război al conştiinţelor, se pregătesc şi se oţelesc sufletele p en 
tru m area luptă de descătuşare» 36. Astfel într-un raport trimis de «solgăbirăul» Ştefan N agy din O rşova către «comisarul regesc» din cpmitatul Caraş-Severin, se subliniază că în urm a victoriilor asupra turcilor
se constată o agitaţie puternică îm potriva stăpînirii, avînd loc frămîntări la Dubova, Berzasca, Iablaniţa, Petnic şi alte comune unde a tre 
buit să fie aduse trupe îm potriva ţăranilor nemulţumiţi. Printre insti
gatorii citaţi de raport figurează cu o m enţiune specială preotul Mihai
P o p o vici37.
Dobîndirea independenţei de stat a României a influenţat în aşa
m ăsură m işcarea naţională din părţile Banatului încît în cam pania elec
torală a anului 1878 s-a ales cel mai m are num ăr de deputaţi ai rom â
nilor pentru parlam entul din Budapesta 38.
O contribuţie de seamă la întreţinerea spiritului combativ al popu
laţiei rom âneşti din Banat în favoarea războiului pentru independenţă
au adus producţiile literare şi artistice. Creaţiile scriitorilor pream ărind ,
eroismul ostaşilor de pe front circulau de la om la om, manifestînd nu
numai solidaritatea m orală şi politică a tuturor fiilor neamului, dar
grăbind în acelaşi timp înfăptuirea idealurilor de libertate naţională şi
unitate politică a tuturor provinciilor româneşti. Se cunoaşte bunăoară
colecţia personală a lui Mihail Puia din Bănia, jud. Caraş-Severin, care
*

34. Teodor V. Păcăţian,
Cartea de aur, voi. VI, Sibiu, 1910, p. 680. Cf. Ştefan Pascu,
p. 140-145.
35. Prof. dr. Aurel E. Peteanu, Din galeria marilor dispăruţi ai Banatului, voi. n :
Brediceanu (1850—1909), Lugoj, 1935, p. 62.
36. Aurora Dolga, Ecoul războiului de independenţă din 1877—1878 In Banat, în «Studia
tatis Babeş-Bolyai», Series historia, Cluj, fasc. 1, 1968, p. 93.
37. Arhiva istorică a Academiei R.S.R., Filiala din Cluj, Fond Problema naţională 185,
1878, ap. A. Dolga, op. cit., p. 93.
38. G. Neamţu, op. cit., p. 65.
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a copiat 35 cîntece patriotice printre care 18 referitoare la războiul
pentru independenţă (ex. V iv a t România, Hora Griviţei, Mersul armatei
române, Dorobanţul, Fii ai României, M ireie României, Hora de la Pievna, Cîntarea unui soldat la bătălia de la Plevna, Hora curcanilor, Sol
datul, Vornicii români, etc. ...) 39.
România liberă şi n eatîrn ată s-a făurit cu sîngele ostaşilor pe
cîmpurile de luptă ale războiului din 1877— 1878. Com batanţilor cu arma
în m înă li s-a alăturat întregul popor, inclusiv populaţia rom ânească
din provinciile istorice aflate încă sub dom inaţia străină. A şa cum
atestă documentele, românii bănăţeni au fost prezenţi în efortul gene
ral pentru dobîndirea independenţei. Contribuţia lor a fost totală şi plină
de avînt patriotic. Prin faptele lor, prin înalta conştiinţă de care au dat
dovadă, ei au înscris în istorie pagini nem uritoare dar, mai ales, au
pregătit viitoarele împliniri ce aveau să fie încununate de m area unire,
din 1918, de înfăptuirea realei independenţe şi cucerirea adevăratei
libertăţi la 23 A ugust 1944.
Ortodocşii români din Banat anim aţi de cel mai curat patriotism
n-au lipsit — aşa cum arătam — din efortul comun de făurire şi ap ă
rare a independenţei politice a ţării. Contribuţia lor constituie şi pentru
noi cei de astăzi un imbold de a le urm a exem plul bine ştiind că, po
trivit cuvîntului apostolesc, «Hristos ne-a izbăvit să fim slobozi» şi «să
nu ne plecăm sub jugul robiei» (Gal. V, 1).
f N icolae

Mitropolitul Banatului

39. A. Dolga, op. cit., p. 95.

\

4

PERSONAL MONAHAL LA „CRUCEA ROŞIE*
PENTRU ÎNGRIJIREA OSTAŞILOR RĂNIŢI ÎN 1877 -1878
In anul de graţie 1877, după ce arm ata turcească din Vidin şi din
împrejurimi a început să trim ită ghiulele şi gloanţe asupra Calafatului
şi a multor localităţi rom âneşti din stînga Dunării, pătrunzînd sporadic
şi pe teritoriul nostru şi după ce ostaşii români au răspuns im ediat tot
cu tunurile şi cu armele, s-a organizat neîntîrziat îngrijirea ostaşilor
răniţi. Oştenii doborîţi de ploaia de schije şi de gloanţe erau îngrijiţi de
personal special pregătit în tainele medicinei militare, transportaţi la
am bulanţele mobile. Mulţi dintre ei erau internaţi în spitalele din spa
tele frontului, în spitalele organizate de «Crucea Roşie», de Comitetul
Doamnelor românce, spitale denumite la Craiova, la Turgu M ăgurele
«Independenţa».
Un spital temporar, în corturi, pentru răniţi s-a înfiinţat în luna mai
1877 la Poiana-Dolj. Tot aici era atunci şi sediul M arelui Stat M ajor al
armatei române. în prezenţa oficialităţilor s-au sfinţit, la Poiana, am bu
lanţele (Fig. 1) şi mai multe drapele în faţa bisericii Sfinţii V o ie v o z i1.
Mai tîrziu se comunica Societăţii Crucea Roşie că la Poiana, am bulanţa
îngrijea răniţi ruşi, chiar şi t u r c i ; — pentru că în baza Convenţiei de la
Geneva se acorda atenţie cuvenită şi învinşilor 2.
în vara anului 1877, s-a oficiat şi la Bucureşti sfinţirea am bulan
ţelor care plecau spre front. Cu acest prilej, deşi cu sănătatea şubredă
în acel an, Mitropolitul primat, Calinic Miclescu (Fig. 5), în faţa U niver
sităţii, a săvîrşit sfînta slujbă în fruntea unui sobor de preoţi şi dia
coni, a binecuvîntat drapelele oastei şi a rostit un cuvînt de îm bărbă
tare spunînd că am bulanţele pornesc peste Dunăre spre grabnica însă
nătoşire a ostaşilor răniţi şi spre vindecarea «ranelor seculare ale
României» 3.
Toată populaţia ţării dăruia atunci bani şi bunuri pentru a se cum
păra arme şi alte lucruri necesare a r m a te i4. Pentru ostaşii răniţi se
1. «Telegraful», Bucureşti, an. II (1877), nr. 1572, p. 2 ; Medicul Maior Dr. N. Vicol, Ajutorul dat
răniţilor in timp de război, Bucureşti, 1907, p. 51 ; Căpitanul Titus Frideric Mayer, Serviciul Sanitar in
Campania din 1877—1878, Bucureşti, 1915, p. 67.
2. Ambulanţa de la Poiana s-a îndreptat spre Corabia la 21 iulie 1877 şi pe urmă a mers la Nicopole, la Cerno-Selo (cf. General-colonel Mihai Burcă şi alţii, Crucea Roşie din România, 1876—1976,
Bucureşti, 1976, p. 35, 37).
3. «Vocea Clerului», Bucureşti, an. I (1877), nr. 23, din 4 septembrie, p. 182—183.
4. Din 19 aprilie 1877 şi pînă la 5 august 1878, trebuinţele armatei române s-au îndestulat prin
donaţii şi rechiziţii gratuite de la ţăranii şi orăşenii români. Erau trei centre m ari în ţară pentru adunarea
banilor şi a o fra n d e lo r: Bucureşti, Craiova şi laşi (Vezi Alexandru Pencovici, Requiziţiunile şi ofran
dele pentru trebuinţele armatei române în resbelul din 1877—1878, Bucureşti, 1879, p. III—V).
Contribuţia pentru arm ată se făcea cu o jertfelnicie rar întîlnită în Analele războaielor. De exem
plu : Ana Mălurescu din Piteşti scria Prefectului locului la 24 aprilie 1877, că «nedispunînd de bani [...]
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făceau tot atunci sacrificii s p e c ia le 5, se dăruiau halate, haine, cearşa
furi, prosoape, pînză, scamă (în loc de vată). In acelaşi scop generos,
s-au alcătuit în multe părţi ale ţării Comitete clericale, Comitete ale
doam nelor române, pentru colectarea o fra n d e lo r6. La 14 iulie 1877,
Mitropolitul M oldovei, Iosif Naniescu (Fig. 4) arăta slujitorilor biseri
ceşti de peste Milcov că în toate m om entele grele ale istoriei noastre
clerul a fost perm anent alături de enoriaşi, de întregul popor. Şi în cli
pele de cum pănă ale anului 1877 toţi trebuie să participe, cu orice sa
crificii care s-ar cere în asem enea îm prejurări extraordinare şi fiecare
să-şi dea ajutorul său m aterial şi spiritual, după putere 7.
în aceste îm prejurări grele ale războiului, şi vieţuitorii sfintelor
noastre mîrtâstiri erau perm anent alături de fraţii lor din «lume» cu
ruga şi cu m odestele lor danii făcute pentru arm ată în general şi pen
tru răniţi în special. Se rem arca, chiar în anul 1877, că toată suflarea
rom ânească, păstori şi păstoriţi, preoţi, monahi şi laici participă la je rt
fele şi victoria Războiului pentru Independenţă 8. Unii monahi şi unele
monahii, urmînd pilda Samariteanului m ilostiv, au părăsit liniştea chi
n o v iilo r 9 şi au mers la spitalele atunci organizate pentru a asista pe
ostaşii răniţi în luptele crîncene cu turcii. A vînd în vedere personalul
m onahal care a mers în 1877 la spitale să slujească ostaşii răniţi, un
cronicar al timpului zicea : «S-a făcut apel la ajutoare pentru ostaşii
romîni răniţi în resbel şi clericii Bisericii Române au făcut contribuţitmi considerabile şi mulţi dintre dînşii neavînd alte mijloace, s-au
dat pe sine jertfă pentru cei suferinzi» (subl. n.) 10.
La Craiova, în v ara anului 1877, sub auspiciile Societăţii de Cruce
Roşie a României, un Comitet al doam nelor a organizat pentru ostaşii
răniţi Spitalul «Independenţa» 11.
$

Vă rog să primiţi odată cu aceasta o sfîntă cruce cu unsprezece diamante pentru a se vinde în interesul
armatei române în ale cărei rînduri am doi fii, gata a-şi vărsa sîngele pentru iubita noastră Românie [...]
Fiicele mele lucrează acum pentru trebuinţele bravilor soldaţi români» («Documentul nr. 748» voi. II,
Documente privitoare la Istoria României (= DIR), Războiul pentru Independenţă, Bucureşti, 1952, p. 383).
5. Despre moralul, oştenilor români răniţi, un ziar din Viena («Die Presse») scria atunci : «Aceşti
viteji, chiar cei mai grav răniţi, tîrăsc totdeauna armele lor pînă la am bulanţă şi nici acolo nu voiesc
să se despartă de ele». Pe de altă parte Vasile Alecsandri arăta la 1 noiembrie 1877 : «Toţi răniţii noştri
n-au decît un singur gînd : să se vindece cît mai repede şi să se întoarcă la Plevna şi se întorc cu
durerea pe ei».
6. Iniţiativa Comitetelor clericale în 1877 a pornit din Mehedinţi. După pilda de la Turnu Severin
s-au înfiinţat Comitete clericale în toate protopopiatele din Eparhia Rîmnicului-Noul Severin, avînd în
frunte pe neobositul ierarh şi înflăcăratul patriot, pe episcopul Atanasie Stoenescu (Fig. 7).
7. Vezi «Documentul nr. 1042» din DIR, Războiul pentru Independenţă, Bucureşti, 1955, voi. IV,
p. 572-573.
8. «Vocea Clerului», nr. 27 din 2 octombrie 1877, p. 214.
9. Arhimandritul Ghenadie Enăceanu, neputînd merge la spitale pentru a îngriji trupeşte şi sufle
teşte pe ostaşii răniţi, fiind profesor la Seminarul Central din Bucureşti, a primit şi a purtat de grijă
la chilia sa m ai m ultor serii de cîte doi ostaşi răniţi pe front (Vezi Monitorul Oficial, din 18 (30) septem
brie 1877, p. 5523).
10. «Biserica Ortodoxă Română» (=B.O.R.), Bucureşti, Cronica eclesiastică, din nr. 11 (august),
1877, p. 530.
11. Comitetul Doamnelor române din Craiova avea în grijă şi spitalul pentru răniţi «Ruscovschi»
din aceeaşi urbe şi formau «sufletul» altor cinci aşezăminte pentru răniţii din Craiova, care aparţineau
guvernului. Erau şi neobosite surori de caritate (cf. Medicul Maior Dr. N. Vicol, op. cit., p. 49).
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într-o Pastorală din 27 iulie 1877r episcopul Atanasie Stoenescu,
care avea reşedinţă la Craiova, spunea : «Aici, în Craiova, prin iniţia
tiva privată, se înfiinţează un spital pentru soldaţii răniţi, întreţinuţi
din prinoasele pioşilor creştinii cetăţeni români. Acest spital, ca să se
poată întreţine, are trebuinţă de ajutorul şi sprijinul binevoitor al tu 
turor românilor, dar mai în special al nostru, oltenilor, unde se şi află.
Ca arhiereu şi părinte, în numele prea iubitului nostru M întuitor Iisus
Hristos, care şi-a v ărsat sîngele pe cruce pentru m întuirea noastră, vă
rog şi vă îndemn ca fiecare dintre voi să veniţi în ajutorul acestui Spi
tal, fiecare cu ce veţi putea şi prinoasele ce veţi face, Dumnezeu le
va primi ca unele ce sînt făcute pentru ţară şi religiune» 12. Şi înaltul
ierarh, prin faptă, s-a dat pe sine pildă înscriindu-se, «cu 50 de lei pe
fiecare lună, pentru nevoile acestui Spital, pînă la term inarea Resbelului» (Anexa I). în acelaşi timp, cu binecuvîntarea episcopului A ta
nasie Stoenescu un num ăr de călugăriţe de la Mînăstirea Hurezi au v e 
nit la Spitalul «Independenţa» din Craiova pentru slujirea apostolică a
ostaşilor suferinzi» 13. în acel timp, confesor pentru toţi ostaşii din C ra 
iova era protosinghelul Agatanghel G u ţ u 14.
Ofrande personale şi din toată eparhia, înainta neîncetat episcopul
A tanasie pentru ostaşii răniţi din Craiova 15, în lunile august, septem 
brie şi în cele urm ătoare ale anului 1877 şi în 1878.
\
*
i

La începutul
cerea episcopului
ciul spitalului ce
români răniţi, un

lui septem brie 1877, Prefectul din Rîmnicul Vîlcii
A tanasie Stoenescu a se pune la dispoziţie în serv i
urm a a se înfiinţa în urbea Rîmnicu pentru soldaţii
num ăr «de monahii ce are a-1 arăta cu a doua oca-

12. «Vocea Clerului» ‘ nr. 25 din 4 septembrie 1877, p. 184. Episcopul Atanasie Stoenescu, într-o
scrisoare din 5 august 1877, aduce laude Comitetului Doamnelor din Craiova pentru «patriotica unire la
vocea ţării, spre a veni în ajutorul bravei noastre arm ate [...] care intră în luptă pentru apărarea Religiunei şi a drepturilor noastre strămoşeşti» (Scrisoarea se găseşte astăzi în Colecţia muzeală a Arhiepis
copiei Craiovei de la Mînăstirea Jitianu, donată de Prof. Gh. Rădulescu).
13. Astăzi cunoaştem numele a şase monahii de la M înăstirea Hurezi care au fost la Spitalul
Independenţa» din C raiova: Eupraxia Andronescu, Agapia Demetrescu, Sofia Bădescu, cuvioasele Eufrosma,{ Antusa şi Macrina (Vezi B.O.R., an. III (1876—1877), nr. 11 (august), p. 545). 'La 30 iulie 1877, epis
copul Atanasie dăduse ordin scris stareţului Mînăstirii Bistriţa, să organizeze transportul grupului de călu
găriţe de la Mînăstirea Hurezi la spitalul «Independenţa» din Craiova (cf. Dosarul nr. 65/1877 de la Epis
copia Rîmnicului-Noul Severin, astăzi pierdut. Noi am extras aceste date din Registrul de ieşirea hirtiilor
din Cancelaria Sfintei Episcopii a Rîmnicului pe anul 1877, din Arhiva Centrală a Episcopiei Rîmnicului şi
Argeşului).
14. Cf. Alegeri din scrierile mai m ultor părinţi predicatori francezi, contemporani, despre Dogme,
Morală, Cult şi Mistere, Craiova, 1880, p. 2.
15. In 19 august 1877 se înainta Comitetului Doamnelor din Craiova, pînză, scamă. In 26 august
se trimiteau cearşafuri, prosoape, ciorapi, orez (Cf. Scrisorile originale ale episcopului Atanasie Stoenescu
păstrate astăzi în colecţia prof. C. Ciobotea din Craiova, căruia îi mulţumim şi pe această cale pentru
bunăvoinţa cu care ni l-a pus la dispoziţie). La 28 august 1877 anunţa Comitetul Doamnelor din Craiova
că le trimite 12 paturi de fier, 12 saltele, 20 plapume, un clopot spre a fi aşezat în curtea spitalului,
un felinar cu cruce roşie, tot pentru a fi aşezat în curtea spitalului, obiecte sacre pentru sfeştanie (vezi
Anexa II).
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ziune». înaltul prelat scrie imediat rezoluţia : «Adăstîndu-se a doua co
m unicare [...] şi atunci se v a aviza» 16.
♦
Cînd Războiul ruso-rom âno-turc a intrat în faza sa decisivă, spre
sfîrşitul verii 1877, orăşelul Tur nu Măgurele din stînga Dunării, aflat
la o distanţă nu prea m are de Plevnă, a devenit unul din nodurile stra
tegice ale concentrării trupelor rom âno-ruse spre Plevnă, Rahova, V i 
din 17 şi loc potrivit pentru îngrijirea m ultor ostaşi de curînd răniţi
(Fig. 11). La Turnu M ăgurele, în spitalul de campanie «Independenţa», s-a
început atunci m unca fără întrerupere, ziua şi noaptea, cu încordări
supraom eneşti ale «ostaşilor în alb», medici, asistenţi şi surori de cari
tate pentru grabnica însănătoşire a celor răniţi în lupte 18 care prim eau
pe cît era cu putinţă primul ajutor medical pe front (Fig. 3) şi în spa
tele frontului (Fig. 6).
Spitalul «Independenţa» din Turnu Măgurele era organizat de C ru
cea Roşie în mai multe barăci. A cest spital avea să devină unul dintre
cele mai cuprinzătoare centre sanitare. Era condus de Dr. L. Fialla. Aici
vor primi com petentă îngrijire un însem nat num ăr de răniţi dintre cei
evacuaţi de pe cîmpul de luptă 19 în urm a sîngeroaselor încleştări de
la 30 august şi 6 septem brie 1877. In ultimele zile ale lui august 1877,
la Plevnă s-au dat lupte crîncene. Ostaşii români cu mari jertfe au cu
cerit im portanta redută Grivlţa I. în aceste lupte au căzut eroic 793
de ofiţeri şi ostaşi şi au fost răniţi 1182 de oşteni români. Turcii nerespectînd convenţia încheiată prin «Crucea Roşie» de la Geneva, împuşcau pe brancardieri care m ergeau să ridice morţii şi răniţii de pe
cîmpul de luptă. De aceea mulţi dintre ostaşii români care au fost r ă 
niţi atunci în jurul Plevnei au zăcut în chinuri groaznice timp îndelun
gat pe locul unde căzuseră sub ploaia de gloanţe şi obuze turceşti. în
mai multe nopţi de-a rîndul curajoşii brancardieri români, studenţi în
medicină, prin întuneric şi călăuzindu-se numai de vaetele răniţilor,
sub focul gloanţelor duşmane, au sărit peste întărituri, coborînd în «Va
lea plîngerii», reuşind să salveze pe unii dintre ostaşii români r ă n i ţ i 20.
La Turnu M ăgurele au sosit primii răniţi de la Plevnă, în num ăr
foarte m are la 2 septembrie 1877. N um ărul răniţilor depăşind mult p o
sibilităţile de internare, suferinzii au fost culcaţi în grădina publică.
Spitalul «Independenţa» avea acum patru barăci şi o casă cu două
e t a j e 21. în aceste m om ente s-a văzut că este absolută nevoie de un
16. Cf. Registrul cit., din Arhiva Episcopiei Rîmnicului şi Argeşului.
17. Florian Tucă, Dorobanţii regimentului 5, în rubrica Cronici în piatră ale Independenţei, din
«Magazin Istoric», Bucureşti, an. X (1976), nr. 6, p. 25.
18. Idem, p. 25.
19. Medicul Maior Dr. N. Vicol, op. cit., p. 49; Titus Frederic Mayer, op. cit., p. 24 şi «Socie
tatea de Cruce Roşie din R.S.R.», Din istoricul Crucii Roşii din România, 1876—1976, Bucureşti, 1976,
p. 14-15.
20. Istoria României, voi. IV, Bucureşti, 1964, p. 624. Lupte grele s-au mai dat la Plevnă şi la
6/18 septembrie, la 7/19 octombrie 1877.
21. Vezi Dr. Ludovic Fialla, Reminiscenţe din Resbelul româno-ruso-turc din anul 1877 şi rolul
societăţii «Crucea Roşie» în timp de pace şi resbel, Bucureşti, 1892, p. 3, 45 şi 47.
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mare num ăr de persoane care să îngrijească pe ostaşii răniţi cu to ată
atenţia şi dragostea.
Acum s-a făcut apel urgent la spiritul de abnegaţie al personalului
m onahal din sfintele noastre mînăstiri. De la M înăstirile Pasărea şi
Ţigăneşti se solicită 30 de călugăriţe ; de la Cernica şi Căldăruşani, 30
de c ă lu g ă ri22. La 9 septem brie se telegrafia de la Bucureşti episcopului
A tanasie Stoenescu că este urgentă nevoie de un num ăr m are de călu
gări şi călugăriţe, din eparhia Rîmnicului-Noul Severin pentru îngri
jirea ostaşilor r ă n i ţ i 23. în aceeaşi zi episcopul A tanasie a dat mai multe
ordine ca slujitorii din m înăstirile judeţului Vîlcea şi ale judeţului
Gorj să fie la Spitalul «Independenţa», de la Turnu M ăgurele, cît mai
neîntîrziat. Mai întîi a poruncit arhim andritului Dionisie A lbeşteanu
predicatorul Catedralei episcopale din Rîmnicul Vîlcii şi de curînd tr e 
cut de la Bistriţa stareţ la Tismana, să m eargă chiar în ziua de 9 sep
tembrie 1877 la M înăstirile Dintr-un Lemn, Bistriţa şi Hurezi, unde să
alcătuiască la faţa locului liste de călugăriţe, de călugări capabili p en 
tru a asista ostaşii răniţi în spitale ; să aducă de urgenţă aceste liste
la episcopie spre a se lua m ăsurile cuvenite de transport la Turnu M ă
gurele 24. Tot atunci s-a telegrafiat protoiereului Ştefan Nicolaescu de la
Tg. Jiu pentru a pleca la M înăstirea Tismana şi la Schitul Lainici, de
unde să înainteze liste de monahi apţi să m eargă la spitale pentru în 
grijirea răniţilor ostaşi şi îm preună cu prefectul Judeţului Gorj să o r
ganizeze transportul lor la Turnu M ăgurele 25. La scurt timp, de la Tis
mana au plecat la Turnu M ăgurele monahii Ignatie Angelescu, Pafnutie
Petrescu şi ierom onahul N ifon M ircescu. De la Schitul Lainici au m ers
monahii Serapion Minulescu şi Gherasim Paul 26. La M înăstirea Hurezi
s-a încheiat şi un p ro c e s-v e rb a l27, pornind imediat la drum, un num ăr
de douăsprezece călugăriţe 28 şi zece de la M înăstirea Dintr-un Lemn 29.
în acelaşi timp, din Mînăstirea Neamţ-Secu, mai mulţi părinţi că
lugări şi fraţi s-au înscris pe liste pentru a m erge «la Serviciul A m bu
lanţei Române». Stăreţia M înăstirii Neam ţ-Secu răspunzînd unui ordin
dat de mitropolitul Iosif Naniescu, scria înaltului chiriarh că «mulţi
din părinţi, de îndată, cu m are entuziasm, au şi început a se înscrie*
22. Vezi «Buletinul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie a României», Bucureşti, an. V (1926), nr. 3—4,
număr jubiliar — 50 de ani de la înfiinţarea Crucii Roşii — 1876—1926 —, p. 41.
23. Cf. Registrul cit., din Arhiva Episcopiei Rîmnicului şi Argeşului.
24. Dos 1/1877, Corespondenţă, f. 41 r., Arhiva Mînăstirii Tismana.
25. Dos. 104/1877, f. 52 r.,
Fond Proteieria Judeţului Gorj, Arhivele Statului — Tg. Jiu.
26. Idem, f. 23 r, 24 r, şi 52 v ; B.O.R., nr. 1 (octombrie), 1877, p. 53—54.
27. Dos. 91/1877, f. 104, Arhiva Mînăstirii Hurezi.
28. Agripina Herţa, Domnica Bucur, Ecaterina Moisescu, Elisabeta Teodorescu, Elisabeta Barbu,.
Efimia Petrescu, Efimia Ciontea, Filoteia Comănescu, Megdonia Hanciu, Minodora Constantinescu, Panfilia Ceorgescu şi Varvara Mihăescu. în afară de aceste monahii de la Mînăstirea Hurezi se mai înscri
seseră atunci pline de entuziasm şi alte monahii ca Marta Schitea, Doroteia Ionescu, dar s-a constatat
că sînt foarte înaintate în vîrstă şi slăbite. N-au m ai plecat. (Dos. 1/1877, f. 18 r, Arh. Mrii. Hurezi)*
29. De la Mînăstirea Dintr-un lemn erau : Platonida Nenciu, Magnesia Apostolescu, Fevronia Demetrescu, Eujrosina Neagu, Polixenia Popescu, Agafia Coman, Marta Ionescu, Sofia Răulescu, Serafima Io
nescu şi Mfilantina Milescu.
Platonida Nenciu era sora maicii stareţe de atunci de la Dintr-un lemn. După înapoierea sa de la
Tumu-Măgurele, în octombrie 1878, a ajuns cuvioşia sa stareţă la Dintr-un lemn (Vezi Dos. 178/1878, f. 18,
nr. de inv. 165 din Arhiva Generală a Episcopiei Rîmnicului şi Argeşului).

BISERICA ORTODOXA ROMANA

402

spre a lua parte la această frumoasă misiune, însă subsemnatul [stareţ
şi Arhim andrit Timotei] în unire cu Consiliul spiritual am observat că
nu toţi acei care au arătat bunăvoinţă sînt capabili spre împlinirea unei
asem enea misiuni — fiind m are parte infirmi şi înaintaţi în vîrstă —
am ales dar dintre toţi un număr de 25 părinţi pe care i-am crezut în
bune condiţiuni pentru acest scop [...]. Subsemnatul, dar avînd în v e 
dere impacienţa acestor părinţi de a fi* chemaţi cît mai curînd la acest
nobil şi creştinesc serviciu» cere a se comunica M inisterului de resort
cele de mai sus» 30.
La 14 septembrie 1877 episcopul A tanasie Stoenescu dădea noi or
dine şi anume : ieromonahul Severian, stareţul Mînăstirii Arnota, să
pornească de îndată «la infirmeriile din Turnu Măgurele, pentru ajutorul
soldaţilor răniţi şi bolnavi, îm preună cu alţi monahi din M înăstirea
Bistriţa şi de la Episcopie, pe care să-i aibă sub grija sa». De la Bis
triţa au p l e c a t : ieromonahul Teoîilact M a x im , ierodiaconul Iezechil
Roşcoveanul şi monahul Climent M ihăiescu, i'ar de la Episcopia din
Rîmnic : ierodiaconul V eniam in Popescu şi monahul Nil Ionescu. în 14
septem brie 1877, episcopul A tanasie dispune prin Ordinul nr. 1265,
ca un grup de călugăriţe de la Hurezi în frunte cu stareţa Teoîana
Ionescu care va avea în grija sa toate călugăriţele din Eparhia Rîmni
cului Noul Severin de la Turnu M ăgurele (A nexa III), să pornească la
drum la acel spital de pe malul Dunării 31.
Pe la 20 octombrie 1877, mitropolitul Iosif Naniescu dădea ordin ca
zece monahi din Mînăstirile Văr atee şi Agapia să se pregătească a
merge la spitale pentru îngrijit ostaşii r ă n i ţ i 32.
S-au ales atunci cei mai capabili călugări şi cele mai destoi
nice călugăriţe din eparhiile Bisericii Ortodoxe Române pentru a merge
să îngrijească ostaşii răniţi, mai ales la Plevnă. Dar nici mînăstirile
n-au rămas pustii. De exemplu, printr-un raport special protoiereul J u 
deţului Gorj aducea la cunoştinţă episcopului A tanasie că la M înăstirea
Tismana ar mai fi fost capabili de' a îngriji răniţii şi alţi cîţiva monahi,
dar răm înea biserica mînăstirii fără slujitori la altar şi strană fără nici
un cîntăreţ. Asem enea s-a procedat la Schitul L ain ici33 şi la celelalte
chinovii.
*
30. Dintre părinţii şi fraţii «vrednici de a merge la ambulanţă» erau : Venedict Andronic ieromona
hu l, Calistrat Savul ieromonahul, Venedict Popescu monahul, Dometian Porfirie ieromonahul, Veniamin
Diaconescu m onahul, Teofan Vidraşcu monahul, losaf Gheorghiu monahul, Teodosie Macriu ierodiaconul
<Vezi Diac. Prof. Ioan Ivan, Atitudinea vieţuitorilor Mînăstirii Neamţ-Secu în Războiul de Indepen
denţă din 1877, în «Mitropolia Moldovei şi Sucevei», XLVI (1976), nr. 7—8, p. 447).
31. Din acest nou grup de călugăriţe de Ia Hurezi făcea parte şi m onahia Eufrosina Şteflea de loc
d e la Săliştea Sibiului, m ătuşa viitorului părinte profesor universitar Onisifor Ghibu. Această m onahie
după ce s-a întors de la Turnu Măgurele, m ai tîrziu a devenit stareţă la M înăstirea Sărăcineşti şi pe
urm ă la Hurezi.
32. Doc. nr. 149, DIR, Războiul pentru Independenţă, voi. VII, Bucureşti, 1954, p. 82.
33. Dos. 104/1877, f. 26 r, Fond Protoieria Judeţului Gorj, Arhivele Stutului — Tg. Jiu.
«Din Tismana a r mai fi fost buni pentru această afacere ierom onahul Ghermano Popescu, m ona
h u l Ghenadie şi fratele Pătru Bălănescu, dar cel dintîi fiind preot, cel de al doilea cîntăreţ la strana
stîngă şi cel de al treilea paracliser, spre a nu se împiedica serviciul bisericesc, i-am lăsat la posturile
âor» scria protoiereul.
,
t
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Personalul m onahal ajungînd la spitalele organizate special pentru
ostaşii răniţi a fost selectat de conducerile acestor spitale. De pildă,
la Turnu M ăgurele s-a ales «din ambundenţă» personalul necesar p en 
tru îngrijit răniţii în saloane (Fig. 9 şi 10). Multe maici şi surori au fost
rînduite «la munca grea atunci de îngrijire a răniţilor». Alte maici şi
surori au fost repartizate la sala de mese, la spălătorie. Călugării erau
folosiţi în a d m in istra ţie 34. O parte din acest personal monahal sosit
atunci la Turnu M ăgurele a fost trimis la unele spitale din Bucureşti, în
acelaşi scop p a tr io tic 85. Un anumit număr de călugăriţe sau călugări
n-au fost găsiţi capabili pentru munca grea de la spital şi s-a dat îndru
marea cuvenită de înapoiere la chinoviile de m e ta n ie 36. Aşa a fost
cazul cu maica Sara de la M înăstirea Pasărea, cu părintele Atanasie de la
M înăstirea Căldăruşani, ca «nefiind persoane apte pentru serviciul ce
li se cerea» 37. O parte din acest personal monahal după ce a ajuns la
chinovii, peste puţin timp a trecut către D o m n u l38.
Personalul monahal care a fost la îngrijit ostaşii răniţi în 1877—
1878 «a dat o îngrijire inteligentă şi cu multă blîndeţe celor suferinzi.
Călugării şi călugăriţele, fiecare a corespuns cu abnegaţie lăudabilă
însărcinărilor destul de grele» va spune mai tîrziu şeful Spitalului
«Independenţa» din Turnu M ă g u r e le 39.
Monahia Eufrosina Steîlea de la Hurezi, într-o scrisoare din 9 oc
tombrie 1877 (A n e x a VI), spunea că au avut destule suferinţe şi pe p a r
cursul drumului pînă la Turnu Măgurele, din cauza urm ărilor războ
iului. Dar la spital toate călugăriţele sînt sănătoase şi lucrează de zor.
Prea Sfinţitul episcop Atanasie Stoenescu a cercetat şi acest spital şi
le-a îm bărbătat pe toate şi pe toţi în sfînta lor misiune. Le-a făgăduit
că după term inarea războiului se vor întoarce cu toţii la sfintele m î
năstiri. Eufrosina Steflea spera ca aceasta să fie la sfîrşitul lui octom
brie 1877. Scria că «se alege cu Plevna este speranţă [...] se zice că
se înapoiază de la Plevna dacă vor izbuti».
în altă epistolă, redactată după capitularea Plevnei, monahia Eu
frosina Steflea arăta că sînt foarte ocupate la spital cu îngrijirea ră
niţilor 40.
*
în prim ăvara anului 1878, o parte din acest personal monahal se
găsea tot în slujba de îngrijire a răniţilor în spitalele amintite. La 2
martie 1878, episcopul A tanasie considerînd că spitalul pentru ostaşii
34. Cîteva dintre aceste călugăriţe au fost şi fotografiate în grup (Fig. 7) sau aparte. Cu ajutorul
mai m ultor fotografii găsite la Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România din Bucureşti am alcă
tuit tabloul de aici (Fig. 10). Un exem plar din această lucrare a fost dăruit, în ziua de 19 octombrie
1976, fondului docum entar al Societăţii Crucea R oşie—Bucureşti.
Fotografia redată aici (Fig. 9), şi scrierile din anexele VI, V II şi VIII ne-au fost puse la dispoziţie de
fiul Prof. O nisifor Ghibu, Domnul Octavian Ghibu, din Bucureşti. Exprimăm Domniei Sale şi pe această
cale m ulţum irile cuvenite.
35. Dr. Ludovic Filialla, op. cit., p. 64—65.
36. Idem.
37. Dos. 1/1876, f. 378 v, Arhiva Societăţii Crucea Roşie—Bucureşti.
38. Vezi Anexa VIII.
39. Dr. Ludovic Fialla, op. cit., p. 65.
40.
Aceasta se oglindeşte din scrisoarea monahiei Maximila Popeasca de ia 2 decembrie 1877 (Vezi
ijsexa VII).
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răniţi de la Turnu M ăgurele şi-a încheiat misiunea, telegrafia M iniste
rului de Război să dea «dispoziţiuni pentru ccmcedierea monahiilor la
M înăstirile Dintr-un lemn şi Hurezi, ce au mai rămas la spitalul din
Turnu M ăgurele pentru căutarea soldaţilor răniţi». La fel scria şi spi
talul «Independenta» din Craiova la 13 mai 1878, cu excepţia că de
data aceasta acorda înalta sa binecuvîntare ca monahiile Eufrosina şi
Sofia să rămînă la acel spital pînă la închiderea lui (A nexa X).
După term inarea Războiului pentru neatîrnare din 1877— 1878, sme
ritul monah Varlaam de la M înăstirea Ciolanu, spunea despre perso
nalul monahal care a fost la Crucea Roşie, veghind zi şi noapte la
căpătîiul suferinzilor oşteni răniţi în luptele cu turcii, că : rane a le 
gat /, rane a spălat j, rane a curăţit / şi a vindecat / ale bravilor ră
niţi / din război veniţi / ; scîrbe a mingîiat /, dureri a alinat / şi balsam
a r e v ă r s a t41.
*

Episcopul Atanasie Stoenescu a primit mulţumiri pentru «bunul şi
puternicul concurs» acordat spitalelor la îngrijirea ostaşilor răniţi,
«trimiţînd p e n t r u «căutarea răniţilor maici care şi-au împlinit datoria
cu scumpătate» (Anexa X).
Comitetul Doamnelor arăta că este autorizat de A dunarea G ene
rală a Societăţii «Crucea Roşie» a exprima via lor recunoştinţă la care
se adaugă şi cea a eroilor răniţi şi a familiilor lor 42.
S-a dispus atunci ca această adresă de mulţumire să fie citită în
biserică după sfîntă slujbă şi păstrată la Arhivă. Lucru care s-a şi
făcut.
*
ţ

îjc

*

Mulţi dintre monahii şi monahiile care în spitalele de campanie au
îngrijit şi alinat durerile ostaşilor răniţi în războiul din 1877— 1878 au
fost medaliaţi şi decoraţi, primind şi brevete speciale. Cunoaştem astăzi
Brevetul nr. 130 din 16 noiembrie 1878 (Fig. 12), semnat de Mihail Kogăl
niceanu şi înmînat monahiei Eufrosina Steflea de la M înăstirea Hurezi
şi mai multe menţiuni despre brevetele trimise la aceeaşi mînăstire în
1879 (în număr de 15) maicilor care au fost la spitalul «Independenţa» 43
41. Versuri închinate armatei române în 1877, m anuscris românesc, nr. 36, Fond «Mitropolitul
Firmilian», Biblioteca Mitropoliei O lteniei—Craiova. Un spital pentru răniţi, prizonieri, exista în 1877—1878
Ia Schitul Şerbăneşti—Vîlcea (Fig. 16). In m înăstirea m oldovenească Frumoasa s-a organizat, de ase
meni, un spital pentru ostaşii răniţi în dreapta Dunării. Aici, oştenii răniţi, în cea m ai m are parte a a
fost slujiţi de călugăriţele din m înăstire. In această chinovie erau aduşi răniţii recuperabili de pe cîmpiile dunărene şi m ulţi şi-au redobîndit sănătatea şi şi-au tăm ăduit ranele căpătate în lupte (vezi Prof.
Dr. Constantin N. Tomescu, Ascultări la călugăriţele române surori infirmiere, în «Misionarul», XI (1939),
nr. 11—12, p. 660).
42. Se zicea că în spitalele unde erau ostaşii răniţi internaţi se auzeau pe lîngă gemetele suferin
zilor, «blagosloveniile lor pentru cei ce lucrau cu dragă inim ă pentru ei» (General-Colonel Mihai Burcă,.
op. cit., p. 41).
43. Dos. 9511879, f. 34, Arhiva M înăstirii Hurezi.
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şi trei la M înăstirea Dintr-un lemn-Vîlcea pentru monahiile Platonida
Nenciu, Serafima Ionescu şi Fevronia Dumitrescu 44.
Dar cea mai mare răsplată pentru aceşti fraţi ai noştri atît de iu 
bitori de Biserică şi de neam a fost mulţumirea conştiinţei lor de cetă
ţeni ai Patriei care, în îm prejurări atît de grele, şi-au adus modesta lor
contribuţie la lupta pentru cucerirea Independenţei depline de stat a
României, prin îngrijirea bravilor ostaşi răniţi în lupte.
Fapta lor constituie o pildă şi un îndemn ca în orice clipă şi în
orice loc şi noi să ne aducem contribuţia la slujirea Bisericii străbune
şi a Patriei libere şi independente pe ţotdeauna.
t Nestor VORNICESCU SEVERINEANUL

ANEXE

i
ROMÂNIA
SF.
EPISCOPIE A RÎMNICULUI —
NOUL SEVERIN
Nr. 1029

Stimabilă

Rîmnicu Vîlcii, 2 august 1877
«S-a primit bani şi s-a răspuns».

Doamnă l

Ca ajutor Spitalului «Independenţa»înfiinţat de Comitetul Doamnelor Craiovene,
în
această urbe Craiova, la careDomniaVoastră prezidaţi, am subscris în Lista
Doamnei Constantin, lei (50) pe fiecare lună, cu începere de la 1 ale încetatei luni
Iulie şi pînă la terminarea Resbelului.
Pe luna iulie am răspuns susmenţionatei Doamne suma subscrisă şi astăzi înain
tăm Domniei Voastre pe lîngă această Adresă, lei cincizeci pentru curenta lună
August.
t

Binevoiţi, Stimabilă Doamnă, a primi şi cu această ocaziune arhiereasca Noas
tră binecuvîntare.
t Atanasie Rîmnica

p. Şeful Cancel.,
I. Orlescu
i

STIMABILEI DOAMNE S. VLASTOr
VICEPREŞEDINTĂ COMITETULUI SPITALULUI «INDEPENDENŢA»
•Colecţia : «Prof. C. Ciobotea» — Craiova).
44. Vezi Registrul Mînăstirii Dintr-un lemn pe anul 1879, f. 34
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II
ROMÂNIA
SF. EPISCOPIE A RÎMNICULUI
NOUL SEVERIN
Nr. 1110

Rîmnicu Vîlcii, 28 august 1877.
«Obiectele s-au primit. Să se facă răs
puns de mulţumire».

Stimabilă Doamnă î

\

Avem onoare a Înainta Domniei Voastre pe lîngă aceasta următoarele obiecte
pentru trebuinţa Spitalului «Independenţa», cumpărate din olrandele adunate de
către Comitetele Preoţilor înfiinţate în această Eparhie:
12 Paturi de fier,
•
12 Saltele cu paie,
20 Plapume de flanelă ,
1 Clopot legat cu fier şi aşezat într-un stîlp pentru pus în curtea spitalului ,
1 Felinar cu cruce roşie, aşezat în stîlp, pentru pus în mijlocul curţii spitalului,
1 Garderob pentru .rufărie,
1 Masă de lemn ,
1 Idem de damasc,
2 Sfeşnice de alamă,
1 Căţuie de alamă şi
1 Castron pentru sfinţit apa.
(Acestea pentru serviciul
divin în Spital).
Binevoiţi Stimabilă Doamnă, a comunica despre acestea Onor. Comitetului şi
a Ne răspunde de a lor primire.
'
Binevoiţi Stimată Doamnă a primi ş i ' cu această ocaziune arhiereasca Noastră
binecuvîntare. .
9

t Atanasie Rîmnicu

p. Şeful Cancel.,
I. Orlescu

STIMABILEI DOAMNE S. VLASTOr
VICEPREŞEDINTA ONOR COMITET AL DOAMNELOR CRAIOVENE
DE LA SPITALUL «INDEPENDENŢA.»
(Colecţia : «Prof. C. Ciobotea» — Craiova).

III
Nr. 51

«Primită la 22 septembrie 1877».
ROMÂNIA

A T H AN ASI E
DIN GRAŢIA LUI DUMNEZEU, EPISCOP AL
EPARHIEI RÎMNICUL—NOUL SEVERIN

Cuvioasei Superioare a chinoviului Sfintei Monastiri Horezu,
In urma ordinului Nostru nr. 1264, Noi am mai chibzuit ca şi chiar însăşî
Cuvioşia Ta împreună cu jos notatele monahii din acel chinoviu, să mergeţi la infir-

I
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meriile de la Turnul Măgurele spre a aduce serviciile putincioase soldaţilor creştini
răniţi. Monahiile ce vor însoţi pe Cuvioşia Ta în acest din urmă transport sînt r
1. Cuvioasa

monahie

Eirosina

Steflea,

2. Cuvioasa monahie Ana, fosta chelăreasă,
3. Cuvioasa monahie Matroana, ucenica Maicii Epifania,
4 . Cuvioasa monahie Maruita > sora Monahiei Mecdonia şi

5. C u vioasa monahie Fevronia Theodoreasca.
%

în timpul absenţei Cuvioşiei Tale ordonăm ca îngrijirea serviciului bisericesc
şi a celorlalte afaceri ale sfintei Monastiri, să fie lăsate sub de aproape priveghere a
Cuvioasei Monahii Ecaterina Vasilescu, casieriţa, şi a Cuvioasei Macnisia, eclisiarha.
Toate monahiile din acel sfînt chinoviu, precum şi cele de la Monastirea
Dintr-un lemn care au şi plecat la (Turnu) Măgurele, prin Ordinul Nostru nr. 1236
au fost puse sub privegherea Cuvioasei Monahii Platonida Nenciu.
Acum însă fiindcă însăşi Cuvioşia Ta mergi a-ţi face datoria unde Patria Te
cheamă, ordonăm ca toate monahiile din chinoviul sfintei Monastiri Horezu, ale
cărora nume îţi sînt cunoscute din prezentul Nostru ordin, rămîn de drept sub privegherea Cuvioşiei Tale, şi cele de la Monastirea Dintr-un lemn vor rămînea ase
menea sub privegherea Cuvioasei Monahii Platonida Nenciu.
9

Dispoziţiunile sus arătate le voi comunica şi Cuvioasei Monahii (Platonida.
*

Cît priveşte pentru transportul Cuvioşiei Tale şi a celorlalte monahii la locul
destinat vei cunoaşte că Noi am invitat pe Onor. Prefectura locală a Vă pune la
dispoziţiune trăsurile trebuincioase.
t Atanasie Rîmnicu
Nr. 1265
1877 sept.

Şefu Cancel.
M. Silvestrescu

19

Arhiva Mînăstirii Hurezi
Dosar 91/1877, f. 79 şi 83.

IV
ROMÂNIA

Rîmnicu

Vîlcii,

27

oct.

1877-

SF. EPISCOPIE A RÎMNICULUI —
NOUL SEVERIN
Nr. 1379
STIMABILĂ

DOAMNĂ!
9

Avem onoare a înainta Dumneavoastră pe lîngă acestea următoarele obiecte
pentru trebuinţa acelui Spital şi anume :
30 (treizeci) halate,
3 (trei) şorţuri de pînză albă şi
1 (una) cămaşă de pînză albastră.
De primirea cărora vă rugăm să binevoiţi a N e onora cu răspuns.
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Binevoiţi, Stimabilă Doamnă, a primi şi cu această ocaziune arhiereasca Noastră
.binecuvîntare.
I
f Atanasie Rîmnicu
p. şef Cancel.,
I. Orlescu
i

STIMABILELOR DOAMNE DIN COMITETUL; DE ADMINISTRAŢIUNE AL SPITA
LULUI «INDEPENDENŢA» DIN CRAIOVA.
(Colecţia': «Prof. C. Ciobotea» — Craiova).

.ROMÂNIA
SPITALUL «INDEPENDENŢA»
BUCUREŞTI — CRAIOVA
Nr. 11

(Primită, 22 N oiem brie 1877, nr. 1238)
C ra io va , 12 N o ie m b r i e /1877

EMINENŢĂ!

La Adresa Prea Sfinţiei Voastre nr. 1379 din 27 octombrie prin care ne iînain’taţi Societăţii Ospiciului «Independenţa», obiectele acestea şi anume : 3 .bluze albas
tre, 6 şorţuri olandă pentru domnii doctori ia pansament, 21 coturi covor de aşter
nut p e scara spitalului cu fiarele trebuincioase, un ştergător pentru picioare El Cocoş
şl 30 halate Oxiord pentru răniţi, cumpărate din ofrandele adunate de Comitetul
Preoţilor din acea Efparhie, precum şi 200 dr. scamă şi două prosoape date de P.C.
.Protoiereu al jud. Mehedinţi.
Comitetul Vă supune cu respect la cunoştinţă Prea Sfinţiei Voastre, că s-au
.primit tot ce se conţine în Adresa de mai sus, mulţumindu-Vă pentru infatigabila s o 
licitudine c e aţi arătat şi aveţi pentru a veni iîn ajutorul răniţilor.
Societatea doreşte ca exemplul ce daţi să fie imitat de toţi românii în genere.
Comitetul vă mai roagă a pune în vederea Comitetului Preoţilor din acea Epar
hie şi P.C. Protoiereu, mulţumirile întregei Societăţi, de ofrandele date prin Prea
'Sfinţia Voastră.
V. prezedintă,
Sofia Canceio

Secretară,
Anastasia N. Cînciu

Arhivele Statului Tg. Jiu, Fond Protoieria Jud. Gorj,
Dosar 104/1877, f. 49.

/

vi
Sărutu mîna [!]

[1877, octombrie 9, Turnu M ăgurele]

Scumpa mea maică, vei şti că noi Duminică seara amu sositu şi noi la Măgu
rele. Amu suferitu destule suferinţe pe drumu încît nu ipociu aţi descrie totu aici.
Amu găsitu fetele sănătoase. Acum nu pociu *aţi scrie nimica despre serviciu pentru
că nu ştim pînă cîndu ne-or [rîndui], deoîtu au zisu Prea Sfinţia Sa [Episcopul Atana
sie Stoenescu] pentru că au fostu aici, că nu ne va ţinea timpu multu şi ne vom
întoarce la mănăstire.
Maica mea, noi sîntem sănătoase daru totu ce dorimu a şti dospre sfinţia ta de
sînteţi sănătoase. Şi să nu mai fiţi supărate. Numai să vă rugaţi la Dumnezeu ca să
.ne vedem mai curîndu. Pentru că noi totu ce ni e greu e că sîntem despărţite de

■

4

%

Sfinţirea ambulanţelor la Poiana-Dolj, în 1877. —(Din albumul „Suvenir din resbelul 1877—1878" expus
în Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România, Sala 38, Bucureşti)
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Fig. 2 . - Ambulanţă română în 1877. —(După „ A l b u m u l Armatei Române",
Ed. ,,Socec", Bucureşti, 1902)

Fig. 3. —Ambulanţă mobilă, în faţa Plevnei, 1877. —(Stampă din presa vremii
Col. A. Ţiplea. Biblioteca Academiei R.S.R. —Bucureşti, Cabinetul de stampe)

Fig. 4. — Iosif Naniescu, mitropolitul Moldovei (1875—1902).
(Litografie de C. Isler, ed. Lt. Colonel D. Pappasoglu, Bibi.
Acad. R.S.R. Bucureşti, cabinetul de Stampe)

Fig. 5. — Calinic Miclescu, mitropolit primat al Bisericii
Ortodoxe Române (1875—1886). — (După „Calendarul
Resboiului pe anul 1880", Bucureşti, 1879)

F ig. 6. —„Ostaşi români răniţi, în Spitalul de campanie la Grivita" în 1877. —(După: Direcţia Muzeelor Militare
Istorice —Plevna, Griviţa-Plevna, Smîrdan, 1877—1878, Tipografia de Stat ,,Gh. Dimitrov", Sofia, /f. a./)

Fig. 7. — Atanasie Stoenescu, episcopul RîmniculuiNoul Severin (1873—1880). — (Litografie din 1880,
R. Samitca).

Fig. 8. — Slujitori ai ambulanţelor române
1877—1878. — (Detaliu din planşa nr. X X X IX , din
„Albumul Armatei Române", Ed. libr. „Socec",
Bucureşti, 1902

Fig. 9. —Un grup de călugăriţe şi surori la Spitalul „Independenţa" din Turnu Măgurele, în 1877.
(Colecţia 0. Ghibu —Bucureşti)
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Fig. 11. —I nter narea ostaşilor răniţi la Turnu Măgurele, 1877. —(După ,,l lustrirte Zeitung", Leipzig, nr. 1791,
din 27 octombrie 1877)
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Fig. 12. — Brevet pentru crucea comemorativă — 1877 —conferit
monahiei Eufrosina Steflea de la Mînăstirea Hurezi,I
în 16 noiembrie 1878. —(Colecţia 0. Ghibu —Bucureşti)
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sfinţia ta. Te rogu scrie-mi cît mai curîndu pentru că sînt în nerăbdare a şti despre
sfinţia ta cum vă aflaţi.
Duminică seara au venitu căpitanu care îngrijeşte de spitalu pe la fete şi amu
fostu toate acolo şi au zisu 'că pînă la finele lunii se alege cu Plevna şi cîste speranţă
fiindcă armata română s-au împuţinatu. Şi zice că se înapoiază de la Plevna dacă
vom isbuti.
Maica mea, să nu credeţi totu ce v-au spusu Ecaterina fiindcă pe fete nu le-au
pusus La aşa serviciu greu, ci după puterea loru. Şi Prea Sfinţia Sa [Episcopul A tana
sie] au zisu că, cînd nu vor putea au voe ca să se întoarcă. Eu te rogu să nu mai
plîngi şi să puneţi rugăciuni la Maica Domnului ca să-ţi ajute.
Noi pă drum amu venitu toate, dar parte cu maicele [...] ca în Horezu. Dar aicea
ne-au împărţit pe la mai multe spitaluri.
Maica mea, primeşte doriri feteloru Agripina şi Megdonia, sărutări de mină,
şi te doreşte. Şi s-au mirat cum n-amu primitu scrisoare la ce ne-ai scrisu, şi din par
tea
Fevroniei şi a Sofiei sărutare de mînă [...] Că Sofia este bine şi u'nde vom- fi
noi
este şi ea. Primeşte 4 oca ,pe[*şte] p ro a sp ă t: 2 pentru sfinţia ta de la mine şi 2
pentru Maica Magnesia de la Maica Teofana.
Maica mea citeşte scrisoarea Maicii Magnesiei pentru că Maica Teofana n-au
pututu ca să scrie. Vomu scrie prinu poştă că acasă amu fostu [...] Primeşte sărutări
de mîini din partea maici Teofanei şi Maicii Magnesiei.
Iaru eu dorindu-te din sufletu «pă sfinţia ta
Supusă fiică
Eufrosina Steflea
Pe drumu amu avutu mergerea numai cu -grupu ca pentru partea maicilor amu
fi pututu muri.
1877 octombrie 9
Maica mea, te roagă Megnonia să pui 50 verze ca să se înăcrească pentru noi.
Aşa avem speranţă ca să venim.
«

VII
[După 28 noiembrie 1877
Mănăstirea Hore/Mj

• Părintească dragoste [!]
Draga mea Frusino, a trecutu de şase săptămîni de cîndu aşteptu neîncetatu
vreo scrisoare de la thine şi vădu adâncă tăcere din parteţi. Te-am rugatu şi prin
depeşie ca să-mi scrii desluşitu cum petreceţi. Şi acum după luarea Pleivnii ce se
mai hotărăşte pentru voi. Văzu că nu-mi scrii nicidecum. Se vede că multa ocuipaţie
în care vă aflaţi te-a făcutu să uiţi şi trecutu şi viitoriu. Dar cu toate acestea credu
că şi celelalte maici vor fi ocupate dar aimu văzut că în toate sîimbetele vin scrisori
de la dînsele cătră acelea pre care le iubeşte. Se ved e draga mamii că tu nu ai voitu
cu desăvîrşire şi mai uitatu. Gîndeşte-te fata mea că faci un mare păcatu, că şthii că
theamu scaldatu în lacrimi şi te scaldu. în totu ceasu aşi vrea să mă 'schimibu dar
nu pociu şi am ajuns mai a muri de doru tău şi d e gîndurije care mă muncescu. Şi
mă gîndescu şi ziua şi noaptea ce vei fi făoîndu. Aşi pleca în totu cia:su să viu acolo.
Me frică de moarte că sîntu foarte slabă îşi tu mi-ai scrisu că să nu viu.
Draga mea fată crede că adevăru totu sipun că am ^perdutu nădejdea de a ne
mai vedea. Ţi-am scrisu întrathîtea rînduri multe şi credu şi văzu că tu nu-mi răs
punzi la nimica. Te mai rogu şi acuşi prin această scriso a re: perde pentru mine
un ciasu sau şi mai puţinu şi scriem-i că aştept cu mare nerăbdare ca să ştiu des
luşit despre tine. Măta î-mi scrie cu focu şi surorile şi Stanu [de la Săliştea Sibiu
lui] rugîndu-mă ca să-ţi scriu să faci totu mijlocu să scăpaţi de acolo. Că pi cîtă
vreme te va şti acolo suntu toţi cu mare mîhnire.
6 -

B. O. R. 5-6/1977
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Frusino dragă, scrie-mi desluşitu, ai priimitu scrisorile mele. Fiindcă am şi grija
că vor fi intratu în vreo mînă streină. Şi scriemi şi de Fevronia cum se află şi cu
cine şiade că mai zilele trecute am priimitu o scrisoare anonimă, scrisă o coală în
treagă, descriindu felurimi de ticăloşii cu ea. Care cum petrece. Şi că să nu cre
dem că v-ar plăcea să mai plecaţi de acolo. Eu nu am crezutu nimicu de -cele fleacuri '
nişi nu crezu. Că ştiu că sînteţi cuminţi. Te rogu scriemi şi pentru nepoţii mei dacă
au scăpatu cu viaţia să ştiu ceva de ei şi dacă Maioru Tell (Christian) sau întîrsu la'
Bucureşti. Paici, [este] iarnă grea. La Bistriţa se aşteaptă negreşitu trei mii de turci
prezoneri. S-au luatu în scrisu casele pă la toate Monastirile ca să se ocupe cu turci
prezoneri.
Arată te rogu Agripinei, Megdonei, Teofanii, Fevronii şi în sfîrşitu la toate
fetele că le sărutu dulce şi le dorescu, precum şi din partea sorumi Magnesii aseminea, iar tu primeşte din partea mea mii de sărutări şi dulci îmbrăţişări de mumă,
şi rămînu a ta dorindu-te din sufletu,

Macsimila Popeasca

Eu Thinca vă sărutu mîinele la toate şi vă dorescu şi plîngu cu maica împreună
rugîndu pre Dumnezeu să vă aducă sănătoase. Maică Frusinico dragă, te rogu şi eu pă
dată ce vei primi această scrisoare, răspunde-i maicii că prea e mîhnită tare şi Sfin
ţia Sa se bate şi plinge neîncetatu. A ajunsu a muri. Şi scrie-ne şi de maica
stariţa.

Sora

VIII
*

1877 decem brie 2.
[Mănăstirea Horezu]
Părintească şi dorită dragoste [!]

Draga mami Frusino, ţi-amu scrisu vreo şapte scrisori pînă acum şi tu nu-mi
răspunzi la nimica din cele ce eu ţi-am scrisu. Se vede că nu le-ai primitu pă toate
sau că tu nu vrei să-mi răspunzi. Draga mea, ţi-am şi depeşiatu la 21 noiembrie
şi tu-mi răspunzi că e nădejde la finitu lunii să vă întoarceţi şi ne-amu bucuratu
din sufletu. Dar primii la 30 [Noiembrie] -o depeşie a ta care văzu că îmi arăţi că
s-au luatu Plevna şi zici că tu eşti bine dar despre venire nu-mi arăţi nimica şi
m-am măhnitu foarte tare fiindcă eu venirea ta o dorescu. Am fost bolnavă şi sîntu
foarte supărată încătu numai Dumnezeu ştie viaţa mea cătu este de amară. Fiindcă nu
ştiu ce se va mai face cu mine că Părintele Dionisie [Albeşteanu] cîndu s-au mutat
de la Bistriţa [la Tismana] s-au lăudatu grozavu asupra-mi prin toţi că are să mi-o
facă. Acum este dusu la Bucureşti, la Vlădica [Atanasie Stoenescu, episcopul Rîmnicului-Noul Severin]. Ce va mai lucra nu ştiu. Nu-mi e de nimica atîtu ,cîtu că nu eşti
şi tu cu mine ca să vezi orice a fi. Eu te rogu din sufletu fă totu mijlocu ce vei pu
tea şi vino acasă ca să nu se întîmple şi să nu ne mai vedem. Cu toate că văzu că
zici că ţie ţi-e bine acolo dar giîndeşte-te cîtu va ţine binele de acolo. Poate că tu
ai uitatu iubirea mea şi vrei să te lipseşti de toate. Gîndeşte-te bine fata mea şi răspunde-mi fără zăbavă dacă poţi să vii acasă sau nu, ca să ştiu. Arată feteloru la
toate : Teofaniei, Agripinei, Megdoniei şi Fevroniei că le dorescu din suflet i. A sem e
nea şi Thinca vă sărută mîinile la toate şi vă doreşte. Frusina, vei şti că au muritu
Anica bătrîna şi Iulia şi Ecaterina nepoata lui Nectarie. Am îngropat-o la 2 ale
lui Decembrie. De cînd au venitu de la [Turnu] Măgurele au fost totu într-un chin.
Frusino, depeşiazia-mi te rogu şi iar te rogu cîtu mai urgentu fiindcă depeşia vine
mai ciirînd ca scrisoarea. Ca să şthimu, veniţi sau nu veniţi. Că nu mai putem de do
rul vostru. N e vine isă 'nebunim. Pljnji dragă şi te roagă să te lase să vii. Arată-le
că nu mai poţi să mai stai, dacă ţie vioea să vii. AItu nu ştiu ce să mai scriu decît
dorindu-te din tot sufletu rămînu a ta mumă,

Macsimila Popeasca
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ROMÂNIA
SF. EPISCOPIE A RÎMNICULUI —
NOUL SEVERIN
Nr. 861

Rîmnicu V îlc ii , 1878, mai 13.

Stimabilă Doamnă î

Am primit cu o vie mulţumire Adresa Domniilor Voastre cu nr. 16, data 6 Mai,
pe care Adresă am şi comunicat-o în copie Cuvioasei Stareţe a Sfintei Monastiri Horezul, cu îndatorirea ca să o citească în biserică înaintea soborului şi >în urmă să ia
dispoziţiuni ca să o pună la Arhiva monastirii.
Acordăm binecuvîntarea Noastră cuvioaselor Monahii Efrosina şi Sofia, a ră
mîne, în căutarea soldaţilor răniţi, pînă la închiderea spitalului.
Primiţi, Stimabilă Doamnă, arhiereştile Noastre binecuvîntări.
*

f Atanasie Rîmnicu

Şeful Cancel.,
M. Silvestrescu

STIMABILEI DOAMNE HELENA CORNETTI :
VICEPREŞEDINTA COMITETULUI DOAMNELOR CRAIOVENE
DE LA SPITALUL «INDEPENDENŢA»
%

(Colecţia : «Prof. C. Ciobotea» — Craiova).

x
Primită la 18 Mai, Anul 1878

ROMÂNIA
ATH AN ASIE
DIN GRAŢIA LUI DUMNEZEU, EPISCOP AL EPARHIEI
RÂMNICUL^NOUL SEVERIN,

Cuvioasei Stariţe a chinoviului Sfintei Monastiri Horezu, din
judeţul Vîlcea,
Adresa de sub nr. 16, ce am primit de la Onor. Comitetul Doam
nelor Craiovene de la Spitalul «Independenţa», o trimitem Cuvioşiei
Tale pe lîngă aceasta în copie, spre a o ceti în biserică înaintea sobo
rului şi după aceea să o pună la A rh iva Siintei Mănăstiri.
Punem în cunoştinţa Cuvioşiei Tale că N oi conform dorinţei ce
S i se exprimă prin această adresă şi interesul filantropic ce trebuie să
avem pentru vitejii oşteni ai Patriei noastre, am acordat voia şi b in e
cuvîntarea Noastră, cuvioaselor monahii Efrosina şi Sofia, de a rămînea
:n căutarea soldaţilor răniţi, pînă la închiderea Spitalului.
Episcop,
t Atanasie Rîmnicu
N'r. 862
1378, mai 13, R. V.
*

4

Şefu Cancel.
M. Silvestrescu

*

•
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(Copie după Adresa Onor. Comitet ai Doamnelor Craiovene de la
Spitalul «Independenţa», nr. 16, data 6 mai 1878, adresată Prea Sfinţiei
Sale Părintelui Episcop al Eparhiei Rlmnicul-Noul Severin D. D. Athanasie).
%

ÎNALT PREA SFINŢITE PĂRINTE,
Aţi binevoit a da bunul şi puternicul înalt Prea Sfinţiei Voastre concurs Spi
talului «Independenţa», Bucureşti-'Craiova, trimiţînd pentru căutarea răniţilor şase
sfinte maici care şi-au im/plinit cu scumpătate datoria.
Autorizate de Societatea Doamnelor zisului Spital, prin votul din 20 aprilie, v e 
nim prin aceasta în numele Adunării Generale, să vă exprimăm vie recunoştinţă.
Vă imai arătăm, înalt Prea Sfinţite Părinte, că sfintele maici .care au mai rămas
în Spital în număr de două, sînt suficiente pentru ajutorul Spitalului şi vor răfmîne cu
consimţăimîntul înalt Prea Sfinţiei Voastre pînă la închiderea Spitalului.
Pentru această faptă, înalt Prea Sfinţite Părinte, veţi avea, pe lîngă recunoş
tinţa noastră şi pe aceea a eroilor răniţi şi a familiilor lor.
Binevoiţi, înalt Prea Sfinţite Părinte, a primi expresiunea prea profundului nos
tru respect.
Vicepreşedintă,
Hellene Cornetti
Secretară,
Anastasia N. Cînciu
(Pentru conformitate,
Irodiacon, Gr. Nedelescu)
Arhiva Mînăstirii H u r e z i:
Dosar 94/1878, f. 24—25.
i

I

PERSONNEL MONACAL AU SERVICE DE LA CROIX ROUGE ROUMAINE DANS LA
GUERRE DE 1877/1878

R esume
L'article present met en lumiere la contribution qu'ont apportee â la cause de
Vindependance de VEtat Roumairi Ies religieux et Ies religieuses de l'Eglise Orthodoxe
Roumaine qui se sont mis au se rv ic e de Ia Croix Rouge roumaine pour soigner Ies
blesses durant la guerre de 1877— 1878.
D6s Ies premiers jours de la guerre pour notre independance, on avait organise
d e s s e r v ic e s de secours aux blesses aupr&s des ambulances et dans Ies hopitaux de
guerre organises derri&re le Iront par la Croix Rouge et par le «Comite des Dames
roumaines», hopitaux nommes «Independenţa» (VIndependance).
Un hopital provisoire sous Ies tentes a ete cree et beni en presence des autorites
militaires et civiles et a fonctionne en 1877 dans la localite de Poiana-Dolj ou siegeait
aussi VEtat Majeur de l ’A rm ee roumaine.
Nombre' de religieux et de religieuses quitt&rent la tranquillite d e leurs cellules
et oîirirent volontiers et fraternellement leurs services ă la Croix Rouge dans ces
hopitaux qui accueillaient sans cesse Ies blesses du front.
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L'hopital «Independenţa» organise ă Craiova en Tete de 1877 sous Ies auspices
de la Societe de Ia Croix Rouge roumaine, par le Comite des Dames eut pour personnel soignant un nombre de moniales provenant du monastere de Horezu. Par ailleurs,
Veveque Athanase Stoenescu se declara pret ă mettre ă la disposition de Vh o p ita l’ qui
allait etre organise dans la viile de Rimnicu-Vilcea un nombre de moines iniirmiers.
V e r s Ia iin de 1877, Ia viile de Turnu-Măgurele devint un des points strategiques
du premier ordre ou se concentraient Ies armees roumano-russes qui etaient ensuite
acheminees vers Plevna, Rahova et Vidine. Mais c'etait aussi une viile d'accueil et
de soin des blesses. C'est lă qu'on avait mis sur pied un hopital «Independenţa», or
ganise par Ia Croix Rouge dans des baraques, hopital qui devin t un des centres
sanitaires de la plus grande capacite. Dans ces circonstances, en quete d'infirmiers
on fit appel aux religieux et aux religieuses des monasteres de Pasărea, de Ţigăneşti,
de Căldăruşani, de Cernica, de Bistriţa, de Tismana, de Horezu etc. qui repondirent
avec enthousiasme et promptitude en ofirant aussitot leur services â la Croix Rouge,
ă la cause de Vindependance du pays. V e v e q u e Athanase Stoenescu disposa que le
hieromoine Severian, superieur du monastere d'Arnota et «un group de moniales viva n t
dans le monastere de Horezu a v e c ă sa tete la mere superieure Teofana Ionescu se
mettent en route pour l'hopital de Turnu-Măgurele en v u e de s'y appliquer ă soigner
ceux qui avaient mis en perii leur v ie pour la liberte de notre pays.
De meme, le m etropolite losif Naniescu de M o ld a vie disposa lui aussi «que dix
moines viva n t dans Ies monasteres de V ă ra tec et d'Agapia se tiennent prets â partir
pour Ies hopitaux militaires en v u e de soigner Ies blesses.
■ / • Repartis selon leur capacite et leur instruction, Ies moines et Ies moniales de
nos monasteres se sont consacres â donner soin ă ceux qui s'etait sacrifies pour le
bien commun de la nation roumaine.
A Ia fin de Ia guerre, leur mission ayant pris iin, Ies religieux et Ies religieuses
rentrerent dans leur monasteres, la conscience du d ev o ir rempli pour reprendrc leur
vie de priere et de travail dans un pays dorenavant independant.

CONTRIBUŢII ALE MÎNĂSTIRILOR NEMŢENE ÎN RĂZBOIUL
DE INDEPENDENŢA 1877-1878
Efortul depus de statul rom ân în războiul de independenţă din anul
1877 şi-a găsit un profund ecou şi sprijin din p artea Bisericii Ortodoxe
Române.
A ceastă Biserică ce suferise de-a lungul secolelor alături de fiii ei
atîtea umiliri era conştientă de însem nătatea vitală a independenţei p e n 
tru dezvoltarea şi afirm area plenară a poporului nostru bimilenar. Ea
ştia că independenţa statului român avea să aducă mai devreme sau
mai tîrziu, însăşi recunoaşterea autonomiei şi autocefaliei ei.
De aceea, clerul ortodox, alături de credincioşi — aşa cum făcuse
pe vrem ea marilor înaintaşi — şi de data aceasta s-a alăturat fără ezi
tare năzuinţelor şi luptei de neatîrnare a patriei. Pe lîngă ajutorul spi
ritual, care consta în rugăciuni şi slujbe speciale în toate bisericile de
implorare a ajutorului lui Dumnezeu, clerul nostru venea şi cu con
tribuţii de ordin moral şi material. Ridicarea moralului ostaşilor care
m ergeau la luptă, colectarea de ajutoare băneşti şi îmbrăcăminte pen- '
tru arm ată şi, bineînţeles, preoţi de campanie pentru a însoţi pe ostaşi
pe cîmpul de luptă.
în sprijinul războiului de independenţă au venit şi mînăstirile de pe
cuprinsul ţării. La apelurile chiriarhilor eparhioţi şi a prefecturilor ju 
deţene, stareţii întocmeau liste de subscripţii băneşti din partea sobo
rului şi formau echipe de călugări pentru îngrijirea răniţilor în spitale.
M înăstirile nem ţene în special Neamţ, Secu, Agapia şi Văratic for
mează un exemplu vrednic de consemnat. Aşa cum se constată din co
respondenţa organelor în drept trimisă M înăstirilor N eam ţ şi Secu (Vezi
A n e x a I).
Pe m arginea acestui ordin, stareţul M înăstirii Neam ţ scrie urm ătoa
rele: «Se va convoca Soborul în trapeza mînăstirii prin sunare de clo
pot şi cetindu-se aceasta în amvon în auzul tuturor, li se va face îndem 
nare şi oral, îndeosebi părinţilor care vor fi mai în putere şi în condiţiunile cerute, şi rezultatul în urm ă se v a comunica I.P.S. Mitropolit»,
(ss) Ti moţe i Arhim andrit
După citirea ordinului în faţa soborului, stareţul Timotei trimite o
copie egumenului M înăstirii Secu, cu adresa Nr. 73 din 6 sept. 1877 rugîndu-1 «a-i da citire publică în trapeza mînăstirii prin sunare de clo
pot». Iar prin raportul Nr. 81 din 22 septembrie 1877, stăreţia M înăsti
rii N eam ţ comunică Mitropoliei Moldovei şi Sucevei lista călugărilor
propuşi de consiliul duhovnicesc, pe care «i-au crezut vrednici să ia
parte la căutarea bieţilor ostaşi răniţi în rasbelul angajat cu necredin
cioşii turci».
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Iată numele lor :
1. Venedict A n d r o n ic — ierom onah
2. Calistrat Savul — ieromonah
3. Venedict Popescu — m onah
4. Dometian Porfiriu — ierm onah
5. Veniamin Diaconescu — monah
6. Teofan Pamfil — m onah
8. Calistru Nicolau — monah
7. Leon Lazăr — monah
9. Samoil Vidraşcu — monah
10. Iacov Gheorgheiu — monah
11. Teodosie Macri — ierodiacon
Liste similare de călugăriţe propuse pentru îngrijirea răniţilor s-au
făcut şi la M înăstirile Agapia şi Văratec. în arhiva mînăstirii Agapia
se găseşte o listă cu 14 călugăriţe trimise la ambulanţele de răniţi în
toamna anului 1877.
La M înăstirea V ăratec arhiva fiind distrusă de incendiu nu se ştie
numele şi numărul destul de mare al maicilor care au îngrijit de răniţi.
La apelul Prefecturii judeţului N eam ţ s-a întocmit la 10 octombrie
1870 «O ilistă de banii oferiţi spre a să cumpăra arme necesare Armatei
Române, din partea soborului sântelor M-rii Neamţu-Secul».
La această subscripţie au contribuit 390 de părinţi, dintre care s ta 
reţul Timotei contribuie cu suma de 60 lei, iar ceilalţi 4 arhimandriţi 21
duhovnici, 29 ieromonahi 18 ierodiaconi şi 317 monahi — contribuie
cu suma de 1210 lei. Din aceşti bani 1200 lei se varsă la prefectura Piatra
Neamţ, iar 70 lei se reţin pentru a se da «Comitetului Daniilor din
Piatra N eam ţ în folosul ostaşilor români răniţi» (Vezi anexa II).
Tot atunci, la 18 noiembrie, se mai întocmeşte încă o Listă de ofran
dele făcute de către unii din părinţii Soborului Sântei Mon. Neam ţu şi
Secu care au subscris în Condica trimisă de Prefectură». Pe a doua listă
subscriu 122 de părinţi cu suma de 192,20 lei, plus 36 bucăţi cămăşi, prăstiri etc. Banii şi obiectele donate se predau la prefectura pe bază de
condică 2.
Ierodiac. Ioan ich ie BĂLAN
ANEXA

i

PREA CUVIOSULUI ARHIMANDRITU
TIMOTEI
Stareţul sf. Monastiri Neamtz şi Secu.
»

împrejurările grele prin care trece astăzi România, Patria noastră comună, sunt
cunoscute tuturor. în asemenea împrejurări, Patria are trebuinţă de ajutoriul tutu1. Arhivele Statului, Filiala Piatra Neamţ, Fond M înăstirea Neamţ, Dosar 14/1877.
2. Arhivele Statului, Filiala P. Neamţ, Fond M-rea Neamţ, Dosar 16/1877, f. 15—32.
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ror fiilor ei fără osebire ; prin urmare toţi cei ce iubesc binele şi prosperitatea Ţerei,
suntem datori să-i venim în ajutoriu cu toate mijloacele de care putem dispune.
Afară de cei ce sunt chemaţi a lupta cu armele în mână pe crop u l de resboiu,
afară de ajutoarele în .bani şi alte objecte necesare. Ia armată şi mai cu seamă pentru
ostaşii Români răniţi ce se oferă din partea tuturor claselom societăţii nostre Ro
mâne, de către tote vârstele, fără osebire de sex, pe lîngă medicii oştirei, mulţi băr
baţi şi femei au alergat la apelulu ce li s-au făcut pentru a servi la ambulanţele de
pe cîmpul de resboi. Deci, fiindcă clerul în genere şi mai ales partea monahică, a
cărora viaţă este consacrată pentru lucrarea faptelor bune, ce le învaţă şi poronceşte
sfăntă nostră religiune creştină, suntem datori a da essemplu nu numai cu cuvîntul
dar şi cu fapta, urmează să fim gata la apelulu ce ni s-ar face din partea Guvernului
Ţerrei. Astfeliu, atât monahii cît şi monahiile ce sunt mai în vărstă şi nu pot suporta
greutăţile osteneliloru sunt datori stănd în Monastire a se ruga lui Dumnezeu neîn
cetat ziua şi nqptea pentru ajutoriul arm atei. Române şi a toată armata creştină asu
pra vrăjmaşiloru creştinătăţii; iar ceice sunt în putere de a lupta cu ostenelile se
merge în mijlocul ostaişilor Patriei ce se luptă cu armele şi cad răniţi, a le îndulci
suferinţele şi durerile raneloru prin serviciul c e se face la ambulanţe.
Am crezut dar de datoria nostre Arhiepăstorescă a pune în vedere aceste mai
sus zisse tuturor monahilor şi monahiilor care ar putea se face aceste servicii ca să
fie gata a merge la ambulanţele Române, cînd vocea Patriei i-ar chema prin Ministeriul competinte.
Prea Cuvioşia Vostră veţi face cunoscut monahiloru vieţuitori în acestă monas
tire, care prin purtarea lor cuviosă veţi cunoşte că merită încredere, că au bine cuvân
tarea Nostre a merge pentru acest serviciu câţi şi cănd vor fi chemaţi şi primiţi cu
această îndatorire însă ca şi pe cîmpul de resbelu ori unde s-ar afla cu ambulanţele
se fie toţii monahii atît cu faptele morale şi religioase, cît şi cu îmbrăcămintea mona
hică, la care însă negreşit va fi adăugat semnul Crucii Roşe...»
t Iosif
Mitropolitul Moldovei
ANEXA

II

Santa M-rea
Neamţu-Secul
Nr. 174
1877 Noiembrie 21
DOMNULE PREFECT,
Subsemnatul Stareţu împreună cu soborul acestor sânte monastiri Neamţu şi
Secul, pătrunşi fiind de greutatea evenimentelor, prin care trece ţara nostre în present, au venit duprecum cunoşteţi în ajutorul oastei Române cu o sumă de bani pen
tru îmbrăcăminte şi cumpărare de arme şi anume :
— 1200 lei (una mie diouăsute lei), pentru care sumă s-au vîndut anume : un
număr de vite de a le M-rei cu destinaţiune pentru cumpărarea de îmbrăcăminte,
adică cojoce, flanele şi altele necesare ostaşilor Români...»
Stareţul M-rei
Timotei Arhimandrit
t
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CĂLUGĂRIŢE DIN MÎNĂSTIREA AGAPIA ACTIVÎND
LA „CRUCEA ROŞIE" ÎN TIMPUL RĂZBOIULUI
PENTRU INDEPENDENŢĂ 1877- 1878
Cercetînd filele îngălbenite de vreme, din vechea arhivă a mînăs:;rii, peste care s-a scurs tim.p de mai bine de un secol, citim astăzi peste
3ceste pagini, aportul adus de călugăriţele din M înăstirea Agapia la în
grijirea răniţilor din timpul războiului de independenţă naţională din
anul 1877.
Corespondenţa între Mitropolia Moldovei şi Sucevei şi mînăstirea
Agapia ; între Ministerul Cultelor şi mînăstire, telegrame, ordinele ori
ginale eliberate de mînăstire pentru cele treizeci de călugăriţe care au
rost detaşate la ambulanţa de Cruce Roşie din Bucureşti, toate acestea
-nscriu o pagină de istorie şi ilustrează o contribuţie adusă de călugă
ritele de aici în afirmarea noastră naţională.
La scurt timp după ce armatele române trecuseră Dunărea în Bulga
ria, la 20 august 1877, şi luaseră poziţie în faţa Plevnei, la mînăstirea
Agapia sosise Ordinul Mitropoliei Moldovei nr. 1840 din 10 septembrie
: 377, prin care se dispunea ca cele treizeci de călugăriţe care au apti:udini pentru îngrijirea răniţilor şi care au -fost instruite în acest scop,
râ fie trimise de urgenţă în Serviciul ambulanţelor de Cruce Roşie la
'Oitalul militar din Cotroceni — Bucureşti.
Tot atunci, se primeşte la M înăstirea Agapia şi o telegramă din
zartea D-lui Ministru de Culte cu nr. 9469 din 15 septembrie 1877, prin
:are se face aceeaşi intervenţie pentru călugăriţele pregătite special să
^lece de urgenţă la spitalul de răniţi din Cotroceni pentru îngrijirea
-âniţilor.
La 15 septembrie 1877 s-'au întocmit cele 30 de ordine de plecare
centru fecare călugăriţă în parte. Ordinele originale, păstrate în arh iv ă r
moartă sem nătura stareţei mînăstirii de atunci, Arhimandrita Tavefta Urscche precumxşi ştampila mînăstirii.
Călugăriţele din mînăstirea Agapia au sosit în Bucureşti la 20 sep
tembrie 1877 şi se prezintară mai întîi la cancelaria Mitropoliei Ungro-lahiei care le vizează ordinele de prezentare în Bucureşti, le pune ştam 
pila Sfintei Mitropolii şi sem nătura directorului cancelariei mitropoli-îne S. M. Negri. Ele se prezintă apoi la spitalul de răniţi din Cotroceni,
-nde au lucrat de la 20 septembrie 1877 pînă la 10 ianuarie 1878 cu
i:ată dăruirea.
Au alinat suferinţele, au pansat şi îngrijit rănile bravilor ostaşi ro
mâni, din care mulţi şi-au vărsat sîngele şi şi-au pierdut viaţa în lup:eie victorioase de la Plevna şi Griviţa.
Tot din arhivă rezultă că şi călugăriţele rămase în mînăstire, deo
potrivă şi-au adus obolul lor atunci pe altarul patriei, lucrînd zi de zi şi
io-~ptea chiar, flanele, fulare, ciorapi şi mănuşi pentru soldaţii români
T2$i pe front.
Ordinele celor 30 de călugăriţe poartă pe verso viza spitalului de
-ini;i din Cotroceni şi fiecare ordin are urm ătoarea menţiune : A m fostu
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îoarte m ulţum iţi de maica... (aici num ele călugăriţei) pentru că au lucratu şi au fostu cu deosebire în căutarea răniţilor şi au arătatu multă
abnegaţiune şi devotam entu.
Delegatul M ajestăţii Sale Doamnei la spitalul Cotrocem. George
C-tin Filipesou 8 ianuarie 1878.
Dedesubt este aplicată pecetea Societăţii de Cruce Roşie Româ
nia, Comitetul Doamnelor din Bucureşti.
Pentru devotam entul cu care călugăriţele au îngrijit răniţii au pri
mit din partea Societăţii de Crace Roşie decoraţii, din care una se mai
păstrează şi astăzi în colecţia mînăstirii.
O fotografie din acea vrem e făcută în fata bisericii din incinta mî
năstirii imortalizează chipurile acelor călugăriţe reîntoarse de la spita
lul din Cotroceni la m înăstirea Aqapia pe timp de iarnă la 10 ian u a
rie 1878.
Nicolae Grigorescu, autorul picturii din biserica principală a M înăs
tirii Agapia, dar şi a celebrului tablou istoric Asaltul de la Smîrdan se
afla la începutul războiului de independenţă în Franţa de unde a fost
rechem at urgent în ţară şi trimis pe front în Bulgaria ca pictor şi reporter.
De cîte ori n u le-ar fi povestit maicelor de la Agapia, el, Grigorescu,
prietenul mînăstirii şi m artorul ocular, la o serie de vitejii ale ostaşilor
români despre luarea redutei de la Griviţa despre asaltul Plevnei şi prinderea lui Osman Paşa, despre bătălia de la Opanezu şi altele.
în chiliile călugăreşti de aici, alături de icoane, ornează pereţii lor
şi vechi litografii în culori cu scene ce reprezintă : Căderea Plevnei, la
28 noiembrie 1877 ; Luarea Redutei Griviţa, la 30 august 1877 ; Bătălia
de la Opanezu ; A rm atele române la VJdin, Gornistul, Roşiorul la Du
năre ; Artilerişti.
Călugăriţele noastre în toată trăirea lor spirituală au fost totodată
bune românce şi patriote.
întotdeauna a u fost alături de popor şi au trăit adînc suferinţele şi
necazurile prin care a trecut frăm întata istorie a poporului român.
Cuv. E ustochia CIUCANU

Stareţa Mînăstirii Agapia

CONTRIBUŢIA EPISCOPULUI MELCHISEDEC
LA RĂZBOIUL PENTRU INDEPENDENŢA
Episcopul Melchisedec (1823— 1892) a fost numit la 30 decembrie
1864 ca locotenent de episcop, iar în anul urm ător ca titular al eparhiei
Dunării de Jos. Episcopul, care se afla la Bucureşti în momentul decla
rării războiului, s-a grăbit a se întoarce la reşedinţa sa «pentru a îm
părtăşi soarta păstoriţilor» săi. Eparhia cuprindea localităţile de pe m a
lul Dunării care au şi fost de altfel teatru de război în 1877/1878.

j
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Din corespondenţa sa inedită, păstrată la Biblioteca Centrală Uni
versitară din Iaşi, încă necatalogată, am aflat cîteva acte oficiale şi scri
sori care scot în evidenţă participarea activă a episcopului Melchisedec
ia susţinerea efortului poporului român pentru ducerea războiului şi
apelul său în folosul ostaşilor răniţi.
La 22 aprilie 1877, adică la 10 zile după ce s-a citit Manifestul de
Începerea războiului ruso-turc (12 aprilie), episcopul primea o scrisoare
de la duhovnicul Andronic, trăitor la M înăstirea Noul Neamţ, cu care
se afla în corespondenţă de mai mulţi ani. Din scrisoarea primită se află
ştiri inedite privind desfăşurarea solemnităţii de citire a manifestului
de către ţar pe dealul Rîşcani la cîmpul de alergări.
La 9 mai 1877, episcopul M elchisedec care se găsea la reşedinţa sa
află din telegram a Primului M inistru că România este declarată Inde
pendentă. El scrie cu acest prilej să dea D um nezeu ca aceasta să se
justifice prin f a p t ă ! în aceeaşi zi, el scrie Consului general Stuart prin
care îşi exprimă regretul că n-a putut veni la Bucureşti cu ocazia des
chiderii Corpurilor Legiuitoare, cînd ar fi dorit să-l vadă personal şi
să-l felicite pentru încheierea Convenţiei ruso-române. Cauza care l-a
împiedicat de a pleca la Bucureşti este pericolul la care era expus
oraşul de reşedinţă, după declararea războiului, de a fi zi de zi bom 
bardat de monitoarele turceşti de pe Dunăre. în astfel de situaţii n-a vrut
să se despartă de păstoriţii săi, preferind a împărtăşi soarta tuturor l.
Tot în acele zile, Melchisedec primeşte o scrisoare de la Filaret Filaretov, rectorul Academiei din Chiev, unde învăţase Melchisedec şi
prieten al românilor, acesta îi scrie la 12 mai 1877 : «îa tara voastră arde
războiul. Să binecuvînteze Domnul libertatea Patriei Voastre. Să ajute
vitejilor voştri ostaşi să salvgardeze Independenţa României şi să dea
ajutor la alor noştri în recucerirea de la turci a unei vieţi mai bune
oentru vecinii voştri «bulgari» de peste Dunăre». Episcopul Filaret
afirmă că nu are alte noutăţi «în afară de veştile care vin de la voi».
cCătre România sînt îndreptaţi toţi ochii noştri, privim şi aşteptăm, sîntem cu toate atenţia spre partea voastră» 2.
La 22 mai 1877 episcopul Melchisedec primeşte o scrisoare redac
tată în rom âneşte de la consulul P. Romanenco, prin care acesta aduce
mulţumiri episcopului pentru donaţia de 2,400 kg ceai, 32 kg zahăr şi
couă bucăţi de pînză în lungime de 72 de coţi destinate pentru am bu
lanţa armatei Imperiale 3.
îm preună cu toată suflarea rom ânească episcopul Melchisedec u r
măreşte luptele de la Plevna, atacul şi cucerirea redutei la 30 august,
este frămîntat de problema marilor jertfe care se fac acolo şi îm păr
tăşeşte episcopului Filaret Filaretov, la 8 septembrie 1877, aceste gînctiri : «Acum inimile noastre ale tuturor sînt îndreptate către Plevna,
«cea nefericită Plevnă care este stropită şi încă continuă a fi scăldată
r j sînge creştinesc. Să dea Dumnezeu ca acest sînge mucenicesc să
revină sămânţa eliberării şi a fericirii popoarelor creştine ortodoxe ce
slr.t în suferinţă». în continuare episcopul Melchisedec relatează că în
l.
Paul Mihail, Legăturile culturale bisericeşti ale episcopului Melchisedec, în «M itropolia Moldo
v e si Sucevei», 1961, nr. 3—4, p. 279.
2. Ibidem , p. 280.
3. Ibidem, p. 295.
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acea zi, 8 septembrie, în bisericile întregii Românii s-a slujit parastas
pentru ostaşii ucişi în război. Doreşte ca marile jertfe din ambele părţi
să fie bineplăcute lui Dumnezeu şi încununate de doritul succes. Arată
apoi că i-a fost frică ca turcii să nu atace România, deoarece numai
Dunărea desparte Ţara de Turcia şi încheie că acum nu mai există p e
ricol deoarece Dunărea este barată 4.
Episcopul Melchisedec are o contribuţie de seamă şi prin fapte, la
sprijinirea Războiului de Independenţă. La apelul lansat de ministrul
M. Kogălniceanu, episcopul donează o mie de franci din banii săi p en 
tru cum părarea de arme. Prin telegrama datată 23/9— 1811, ministrul
Kogălniceanu exprimă episcopului : «recunoştinţă în numele Domnito
rului şi al Ţării pentru ofranda' de una mie franci ce aţi făcut pentru
cum părarea de arme. Banii binevoiţi a-i trimite la adresa Ministerului
de Război care ţine contabilitatea».
Din două concepte autografe ale episcopului, din 12 septem brie
1877, aflăm că el a înaintat Ministerului de război un bon domenial,
ieşit la sorţi în iulie 1876, cu 28 de cupoane, rugind ca suma arătată să
fie alăturată la sumele destinate pentru cum părarea de arme. Cu data
de 26 septembrie 1877 ministrul afacerilor externe Kogălniceanu cu
adKesa nr. 11886, în numele guvernului, aduce vii mulţumiri pentru p a 
triotice ofrande 5. Al doilea concept este o telegramă .adresată Doamnei
României, prin care episcopul Melchisedec pune la dispoziţie mărieisale două mii de franci, în două bonuri domeniale, pentru îngrijirea
răniţilor soldaţi români şi ruşi. Prin telegram a de la oficiul Cotrocenir
datată 22 septembrie 1877, i se aduce episcopului vii mulţumiri în n u 
mele bravilor răniţi. Suma trimisă va fi împărţită : 1000 franci spitalu
lui de la Cotroceni şi 1000 franci spitalului rus.
La 16 septembrie 1877 episcopul Melchisedec tipăreşte o carte pas
torală către creştinii din eparhia sa, redactată în cele trei limbi ale
popoarelor care luptau în război : română, rusă, bulgară. în Cartea sa
pastorală episcopul Melchisedec arată că războiul ce urmează pentru
Independenţa Ţărei şi pentru libertatea creştinilor înmulţeşte pe .zi ce
merge tot mai mult numărul răniţilor. îngrijirea răniţilor reclamă de la
patriotismul şi dragostea noastră creştină ajutoare multe şi grabnice
spre salvarea vieţii acestor martiri ai ţării şi ai cruciixcreştine. Pentru
acest scop episcopul a orînduit ca timp de o lună de zile, în timpul
sfintelor slujbe să se poarte prin biserici un disc pentru donaţii, iar p e
de altă parte credincioşii sînt îndemnaţi să se roage pentru izbînda
arm atelor creştine. Pentru a mişca inimile păstoriţilor Melchisedec fo
loseşte cu patos un stil avîntat, repetînd în d e m n u ri: «să ne grăbim cu
toţii, bărbaţi şi femei, avuţi şi săraci, să ne grăbim a ajuta la restabi
lirea sănătăţii şi vieţii acestor o s ta ş i; să iubim pe aceşti bravi ostaşi
r ă n i ţ i ; să ne fie scumpă viaţa lor, căci ei, uitînd durerile lor, se vor
mîndri că sînt Români şi creştini, văzînd că România creştină toarnă
balsamul
dragostei
pe
ranele
lor,
îi
poartă
în
braţele
sale
şi
prin
rugă____
•

4. Ibidem, p. 281.
5. Paul Mihail, Din corespondenţa episcopului Melchisedec, în «Biserica Ortodoxă Română», 1959,
nr. 5—6, p. 587.
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ciunile şi ajutoarele sale le trimite îngeri păzitori la patul durerii». Mai
rar se poate întîlni o figură de stil mai puternică ca această încheiere
că România veghează la patul ostaşilor răniţi «ca îngeri păzitori» (Anexa
a Il-a).
Ca rezultat al difuzării cărţii pastorale în eparhia sa, episcopul
Melchisedec, cu scrisoarea de la 25 noiembrie 1877, fiind la Bucureşti,
depune suma de 1510 lei 72 bani, adunaţi pînă atunci în folosul solda
ţilor români răniţi în război, care «reprezintă sentimentele pioase şi
naţionale ale fiilor săi spirituali». Totodată asigură că nu va întîrzia a
înainta şi alte ofrande de'felul acesta.
în fine, Comitetul de doamne al Crucii Roşii, avînd ca vicepreşedintă
pe Ecaterina Sandul, cu scrisoarea de la 14 noiembrie 1877, exprimă
episcopului Melchisedec adînca sa recunoştinţă pentru contribuţia bine
voitoare în sfînta cauză a României pentru folosul răniţilor.
Aşadar, pe baza acestor mărturii documentare, se poate aprecia că
episcopul Melchisedec a avut o contribuţie de seamă la războiul pentru
independenţa de stat a României prin cum părarea de arme, prin Cartea
pastorală dată în eparhia sa în care a îndemnat la ofrande din partea
fiecăruia pentru îngrijirea răniţilor, prin donaţia personală de 2000 de
franci în folosul răniţilor, prin adunarea sumei de 1510 lei de la pioşii
creştini pentru spitale. N etăgăduit că vor fi fost şi alte donaţii, pe care
timpul nu ni le-a păstrat. Este de amintit şi aportul său moral, mai ales
srin acel apeL la sentimentele patriotice cu care a înflăcărat pe cei
păstoriţi, a îmbrăţişat pe ostaşi şi s-a rugat pentru izbînda cauzei m ă
reţe de Independenţă a României şi eliberare a popoarelor creştine.
Pr. Paul MIHAIL

ANEXE
I
Bucureşti, 22 aprilie 1877
DOMNULE MANDINESCU ! 6
Am primit astăzi scrisoare la de duhovnicul Andronic 7 care ne dă cîteva ştiri
legate de evenim entele în care sîntem. Scrie Prea Cuvioşia sa că la 11 aprilie (1877)
r^rul a trecut cu trenul pînă la Ungheni unde a inspectat armate şi seara s-a înacciat la Chişinău. A doua zi la 12 aprilie pe dealul Rîşcani, pe cîmpul de .alergări
adunate oştirile. La orele 9,30 din Palatul guvernatorului unde era găzduit, ţarul
i venit la Catedrala oraşului însoţit de moştenitorul tronului, de marele cneaz
Nicolae Nicolaevici şi de numeroasă suită. S-a săvîrşit Te-Deum, ia care episcopul
* rostit cuvântare şi a oferit ţarului şi moştenitorului tronului cîte o icoană a Maicei
Dorinului numită de Hîrbovăţ. Ţarul a ieşit din Catedrală în sunetul clopotelor,
6. Vasile Mandinescu, născut la 1835 în Iaşi, fiu de preot, profesor la Seminarul de la Socola,
jp cs director al Cancelariei. Moare în 1906 la Roman.
7. Andronic duhovnicul de la M înăstirea Noul Neamţ.
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uralelor poporului, în timp ce cerul s-a înseninat şi a apărut razele soarelui. Ajuns
pe cîmpul unde erau adunate oştirile, ţarul s-a oprit în mijloc, unde era aşezat un
analoi şi clerul îmbrăcat în odăjde în frunte cu episcopul. S-a co m a n d a t: «la rugă
ciune».
S-a făcut tăcere adîncă şi solemnă, toţi şi-au descoperit capetele.
Ţarul cu glas limpede şi tare a cetit Manifestul de începerea războiului.
După cetirea Manifestului, episcopul a ţinut o cuvîntare patriotică, în care a
amintit de localităţile Cahul, Larga, Rîmnic, Izmail, cetăţile de pe Dunăre. La sfîrşit
a binecuvîntat oştirile şi pe comandanţi cu icoana Maicei Domnului de la Hîrbovăţ,
ocrotitoarea oraşului şi a provinciei. Apoi s-a început slujba Te-Deumului, la care
corul a cîntat «Hristos a înviat din morţi» şi de trei ori «Cu noi este Dumnezeu».
Cînd diaconul a r o s tit: «ghenunchele noastre să le plecăm, Domnului să ne rugăm»,
Ţarul a comandat «batalioane în genunchi» şi într-o clipă mii de soldaţi şi mulţime
mare de oameni s-a lăsat la pămînt şi au plecat capetele. Vederea era zguduitoare*
numai drapele fîlfîiau în mijlocul batalioanelor şi era aşa de mare linişte încît fie
care cuvînt din rugăciune ajungea în toate colţurile cîmpului.
Ţarul la sfîrşit, s-a întors către fratele său comandantul şef şi la vederea tutu
ror ostaşilor şi a poporului l-a sărutat şi îmbrăţişat iar marele cneaz s-a atins cu
buzele de mîna monarhului. Cu cîntări şi cu muzică oştirile se înapoiau la locul de
încartiruire iar cavaleria în marş forţat s-a îndreptat direct spre podul de la Bărboşi.
Eu sînt sănătos... Mîine pornesc spre casă. Doresc ca primăvara aceasta să fie
frumoasă şi binecuvîntată pentru România.
Al dumitale părinte în Domnul,
Ep[iscop] M e lc h is e d e c

„
CU MILA LUI DUMNEZEU SMERITUL M E L C H I S E D E C ,
EPISCOPU DUNĂREI DE JOS
Prea Cucernicilor - Protoierei, cucernicilor preoţi, evlavioşilor clerici şi tuturor
ortodocşilor creştini din eparhia noastră a Dunărei de Jos har fie vouă şi pace de la
D(umne)zeu Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Hristos, iar de la smerenia noastră
arhierească binecuvîntare.
Rezbelul ce urmează pentru independenţa ţărei şi pentru libertatea creştinilor
de sub jugul barbariei înmulţeşte pe zi ce merge tot mai mult numărul ostaşilor
răniţi.
Măria Sa Doamna Românilor cu cel mai mare devotament de adevărată mamă
îngrijeşte de sănătatea şi viaţa ostaşilor răniţi în război spre a-i reda iarăşi patriei
şi familielor lor.
Acest înalt exemplu de îngrijire maternă pentru răniţi şi dragoste creştinească
către aproapele îl urmează cu un nobil şi creştinesc devotament mai multe prea sti
mabile doamne din societatea română, din care multe ş-au părăsit chiar familiile pen
tru a da ajutorul lor prin spitale unde se află ostaşii răniţi.
Dar o asemenea îngrijire reclamă de la patriotismul şi dragostea noastră creş
tină ajutoruri multe şi grabnice spre salvarea vieţii acestor martiri ai ţărei şi ai
crucei creştineşti. Noi, deci, spre ajungerea acestui scop pe de o parte am regulat
ca în curgerea de o lună de zile, în timpul sfintelor slujbe se să poarte prin biserici
un disc, în care să se adune hărăzirele pentru aceşti ostaşi, iară (p e de altă parte,
adresînd cuvîntul nostru păstoresc către voi iubiţii noştrii fii duhovniceşti, părinteşte
vă îndemnăm şi vă rugăm ca o dată cu înălţarea rugăciunelor voastre către Atot-
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puternicul D(umne)zeu pentru izbînda armatelor creştine, să vă aduceţi aminte şi de
ostaşii răniţi şi să binevoiţi a le veni fiecarele în ajutoriu, cît de cu puţin, căci
ruţinul de la mulţi face mult, şi să fiţi bine încredinţaţi că banul ce veţi oferi va
f cel mai bine primit lui D(umne)zeu...
Sfînta Evanghelie zice, că bolnavul şi suferindul înfăţoşază pe însuş Mîntuitorul
icstru, Domnul Usus Hristos, cel ce a pătimit pentru mîntuirea lumei şi că ori ce
lâc creştinii pentru uşurarea suferinţei bolnavilor, fac pentru însuşi Christos, carele
je va zice la ziua cea înfricoşată : «Intru cît aţi făcut unuia dintru aceşti fraţi ai mei
nai mici, mie aţi făcut, intraţi întru bucuria Domnului vostru».
Să ne grăbim deci, iubiţilor, cu toţii, bătrîni şi tineri, bărbaţi şi femei, avuţi şi
sîraci, să ne grăbim a ajuta la restabilirea sănătăţii şi vieţei acestor bravi ostaşi,
rîrii cu piepturile şi cu braţele lor s-au făcut zid de apărare pentru noi toţi oprind
^ilbăticia şi turbarea vrăjmaşilor de a inunda ţara noastră şi de a aduce asupra-ne«if'jl pustiirea şi dezonoarea. Să iubim pe aceşti bravi ostaşi răniţi ca pre cei mai
mni prieteni ai noştri, carii dupră cuvîntul Evangheliei, ş-au pus viaţa pentru noi
prietenii lor. Să ne fie scumpă viaţa lor şi să nu pregetăm a contribui fiecarele din
ic i dupre putere spre grabnica lor însănătoşare. Dragostea şi părtăşia noastră la
C e r in ţe le lor va fi pentru dînşii cea mai mare mîngîiere. Ei uitîndu-şi durerile lor
^ vor mîndri că sînt Români şi creştini văzînd că România creştină toarnă balsamul
iragostei pe ranele lor, îi poartă în braţele sale şi prin rugăciunele şi ajutorinţele
sale le trimite îngeri păzitori la patul durerei.
Cu chipul acesta suferinţele şi durerile fraţilor noştri ostaşi răniţi în lupta penţară şi credinţă vor aduce cu sine glorie eternă atît numelui românesc cît şi
^ n tei noastre credinţe creştine, carea propovăduieşte şi înalţă MILA mai presus
re- toată jertva.
Harul Domnului nostru Iisus Christos şi dragostea lui Dumnezeu şi Tatălui şi
z^îărtăşirea sfîntului Duh să fie cu voi cu toţi. Amin.

'Episcop M elchisedec

III
DOMNULUI MINISTRU KOGĂLNICEANU,
Bucureşti
La apelul dvoastre, hărăzesc una mie franci pentru cumpararea de arme. Rog
irionaţi, unde se depun banii.

Ep[iscop] M elchisedec

IV
TELEGRAMA
Prezentată la oficiul cabinet
Nr. sosirei 23/9 1877
PREA SFINŢIEI SALE EPISCOPULUI DUNĂREI DE JOS
*

Vă exprim recunoştinţa în numele Domnitorului şi al Ţărei pentru ofranda d e
jsxa mie franci ce aţi făcut pentru cumpărare de arme. Banii binevoiţi a-i trimite la
tfErsa Ministerului de Resbel carele ţine contabilitatea.
/

Kogălniceanu
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V
Concept
DOMNULUI MINISTRU DE RESBEL
1877 sept(embrie) 12 :
Hărăzesc suma de una mie Iei spre cumpărare de arme. Pentru aceasta deci
<ilăturez aici un bon domenial, ieşit Ia sorţi Ia iulie trecut, seria 1480 Nr. 14799, cu
28 cupoane, şi vă rog ca, primind de la Comitetul de lichidare al acestor bonuri
suma arătată prin el, să dispuneţi a se alătura la sumele destinate pentru cumpărare
de arme.
Rog pe D(umne)zeu să bin ecuvinteze arm atele române.
De primirea bonului Vă rugăm să binevoiţi a ordona să mi se comunice.

VI
TELEGRAMA
Prezentată la oficiul Cotroceni, data 22 septem brie 1877 ora 9,40

PREA SFINŢITUL EPISCOP MELCHISEDEC
Cu cea mai vie mulţumire am primit telegrama Sfinţiei Voastre. împreună cu
'bravii noştri răniţi Va mulţumesc din suflet. Această ofrandă in grelele momente
>de faţă este un ajutor binefăcător şi va uşura multe suferinţe. Le v o i dispoza pe
jumătate de sumă pentru cazarma de la Cotroceni, transformată în spital, iar una
mie franci va fi oferită în numele Sfinţiei V o a s tr e spitalului rus. V ă rog să-mi tri
miteţi direct bonurile anunţate.

E lisab eth a
4

VII
MINISTERUL AFACERILOR ^TREINE

Bucureşti, 26 septembrie 1877

Nr. 11886
EMINENŢEI SALE
PĂRINTELUI MELCHISEDEC, EPISCOPUL DUNĂREI DE JOS
PREA SFINŢITE PĂRINTE !
îndată după pr Urnirea telegramei prin care-mi faceţi cunoscut darul de una
mie de franci, c e aţi făcut pentru cumpărare de arme, m-am adresat Ministerului de
• resboi întrebîndu-1, după cum arătaţi dorinţa, unde trebuie să depuneţi acei bani.
Prin adresa sa din 21 septem brie Nr. 7883 acel Minister îmi răspunde că Emi
nenţa Voastră să binevoiască a trimite suma de mai sus la adresa sa în Bucureşti ,
spre a o vărsa apoi Ia Casa d e depuneri şi consemnaţiuni.
Totdeodată sînt fericit de a vă adresa în numele Guvernului cele mai v ii mulţămiri pentru patriota Eminenţei V o a stre ofrandă.
Binevoiţi, v ă rog, Prea Sfinte Părinte, a priimi asigurarea înaltei mele consivderaţiuni.

Ministrul Kogălniceanu
.Şeful divisiunei
(ss) indescifrabil

Ca mila lui D-zeu Smeritulu Melchisedek
Episcopu Dunărei de Jos
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ROMÂNIA ÎN RĂZBOIUL DE INDEPENDENŢĂ ŞI CONTRIBUŢIA El
LA ELIBERAREA BULGARIEI DE SUB DOMINAŢIA OTOMANĂ
NOTE ŞI APRECIERI DIN ISTORIOGRAFIA BULGARĂ
Cucerirea cu arma în mînă a independenţei noastre de stat în anul
1877 a fost o încununare a unor lupte eroice, de secole, pe care poporul
român le-a purtat împotriva Porţii otomane. Lupta poporului român
face parte din mişcarea generală de eliberare naţională a popoarelor din
Balcani.
Succesul acestei mişcări care în anii 1875— 1876 se intensificase a
fost legat de conjunctura favorabilă creată la începutul anului 1877 prin
izbucnirea războiului ruso-turc şi participarea României la acest război,
ca aliată a Rusiei împotriva Imperiului otoman.
Cît priveşte «legăturile dintre popoarele bulgar şi român în timpul
avîntului mişcării revoluţionare de eliberare a popoarelor din Balcani
si în timpul războiului de eliberare ruso-româno-turc sînt puţin cerce
tate de literatura noastră istorică», afirmă un istoric bulgar... «ani de-a
rindul istoriografia burgheză a ţinut în tăcere cu înverşunare atît par
ticiparea poporului român la războiul de independenţă cît şi contribuţia
Iui la stăvilirea eforturilor cotropitorilor otomani de a menţine stăpîni
rea lor asupra teritoriilor bulgare» 1.
Lipsa aceasta a îm/plinit-o istoriografia bulgară mai recentă afirmînd că în istoria poporului bulgar «toate etapele cele mai im portante
din luptele sale pentru cultura şi independenţa naţională sînt legate de
România. Ea are merite mari în dezvoltarea noastră culturală în special
in timpul Renaşterii bulgare» 2.
«După căderea Bulgariei sub stăpînirea otomană — scria Gh. S. Racovschi, în anul 1864, în «Bîdaştnost» — România, păstrîndu-şi viaţa şi
drepturile sale politice, a fost pentru poporul bulgar un azil liber şi in:angibil», jucînd un «rol extraordinar» în viaţa revoluţionară a poporu
lui b u lg a r3. După înăbuşirea în sînge a răscoalelor bulgare şi după
războaiele ruso-turce, «patrioţii bulgari urmăriţi de autorităţile turceşti
au găsit adăpost şi sprijin în mijlocul poporului român», stabilindu-se
in numeroase oraşe româneşti, ca : Bucureşti, Rîmnicu-Vîlcea, Calafat,
Galaţi, Brăila, Roman, Buzău, Bacău, Iaşi, Ploieşti, Turnu M ăgurele etc.,
avînd condiţii de trai liber şi liniştit, beneficiind de şcoli, săli de lectură
s: tipografii unde se tipăreau ziarele lor.
Oraşele româneşti Brăila, Bucureşti, Giurgiu, Ploieşti «au fost lea
gănul tipăriturii bulgăreşti». De la 1806, cînd a apărut la Rîmnicul Vîl1. H ristina Iv. Mihova, candidat în ştiinţe istorice, Contribuţia poporului român la Eliberarea Bulţic u s de sub jugul turcesc, în «Sbomie-Studii» Sofia, 1958, p. 179—229.
2. M aria Vasileva, Luptele armatei române la Griviţa şi Plevna, 1877, Plevna, 1959.
3. lbidem t
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cea, ziarul « N e d e ln io al lui Sofronie de Vraţa, pînă în 1877, în Româ
nia s-au tipărit peste 300 de .cărţi în limba bulgară.
Din 1852 pînă în 1877 au apărut în România 57 tipărituri periodice
bulgăreşti, din care 27 numai în Bucureşti. Aşa au fost : «Bîdaştnost» şi
«Branitel» a lui Racovschi, «Zvoboda» şi «Nezavisimost» a lui Cartvelov ,•
«Budilnic» şi «Zname» a lui Hristo Botev, care au avut un m are rol în
lupta culturală şi politico-revoluţionară a poporului bulgar.
Militanţii învăţaţi bulgari V. Aprilov, N. Rilschi şi N. Vozveli au
studiat în România. Petăr Bogdan tipăreşte la Braşov «Ribnia bucvar». în
România au creat şi şi-au tipărit operele L. Caravelov şi Hristo Botev.
Primele poezii ale lui Ivan Vazov iau fost tipărite la Bucureşti.
In Bucureşti a luat fiinţă în 1854 «Societatea de binefacere». în
1856 s-a întemeiat «Comitetul revoluţionar secret bulgar», transform at
în 1868 în Societatea bulgară din Bucureşti. Aci au fost puse bazele Co
mitetului -central revoluţionar bulgar. în oraşul Giurgiu s-a luat hotărîrea istorică a pregătirii şi declanşării revoluţiei din aprilie 1876. După
înăbuşirea în sînge a revoluţiei, «românii au exprimat spontan indig
narea şi ura lor profundă faţă de exploatatori şi sentimentele lor fră
ţeşti de dragoste şi compasdoine faţă de poporul bulgar» 4.
Dar aportul cel m ai substanţial al românilor pentru eliberarea Bul
gariei a fost în timpul războiului ruso-turc din 1877. Evenimentele au
fost consemnate în publicaţiile bulgare de atunci şi comentate în unele
lucrări ulterioare. Le vom prezenta aşa cum s-au desfăşurat, ţinînd seama
numai de aceste izvoare.
Guvernul român se orientase spre o alianţă cu Rusia şi în urma
tratativelor de la Livadia (Crimeia), la 4 aprilie 1877 s-a semnat la
Bucureşti o convenţie rom âno-rusă prin care se permitea armatei ruse
dreptul de trecere pe teritoriul României. La 11 aprilie arm atele ruse au
trecut frontiera României, iar la 12 aprilie Rusia a declarat război Turciei.
La 14 aprilie, informa ziarul «Zorniţa», prinţul Carol adresîndu-se
Camerei, arăta că : «împănatul rus a declarat că nu are intenţia de a se
amesteca în drepturile noastre şi ca dovadă Bucureştiul nu va fi ocu
pat de arm atele ruseşti». La 16 aprilie e prezentantă Camerei şi con
venţia încheiată la 4 aprilie, şi «amănuntele din convenţie referitoare la
trecerea armatelor ruseşti şi comportării ei faţă de puterile locale au
satisfăcut Camera română întrucît legile României vor fi respectate» 5.
în cuvîntarea sa către români, marele duce Nicolae declara aceleaşi
lucruri arătînd că trecerea trupelor ruseşti are «singurul scop de a ajuta
creştinilor nefericiţi din Turcia a căror nenorocire a atras compasiunea
Rusiei şi a Europei întregi».
Din pricina acestei convenţii, «joia trecută, informa Zorniţa, Poarta
a anunţat pe reprezentantul român că ea rupe relaţiile cu R om ânia»6.
După ce bateriile româneşti de artilerie de pe malul Dunării răspunseseră provocărilor turceşti, «Camera română a hotărît la 27 aprilie să
proclame Independenţa României şi să declare război Turciei» 7. în legă
tură cu starea de război cu Poarta, Camera reprezentanţilor români la
4. Hristina Iv. Mihova, op. cit., M ana Vasileva, op. cit.
5. Ziarul «Zorniţa», Ţarigrad, 21 aprilie 1877.
6. Ibidem, 28 aprilie 1877, p. 68.
7. Ibidem, 12 m ai 1877, p. 76.
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30 aprilie a declarat, printre altele, că «războiul a fost impus României
de însuşi guvernul turc», că «aprobă poziţia guvernului în faţa atacului
străin», că «ea se sprijin# pe sentim entele sincere şi juste ale marilor
puteri garante care de la tratatul de la Paris încoace au luat sub ocro
tirea lor dezvoltarea politică a României» 8.
Proclamarea Independenţei României la 9 mai 1877 9 a provocat pro
testul Porţii. într-o circulară către ambasadorii otomani pe lîngă C a
mera europeană, ministrul afacerilor externe otoman califica atitudinea
Principatelor ca fiind «revoluţie» şi «trădare», că Rusia, «complice a re 
voluţiei», «a desconsiderat întreaga Europă» şi că Poarta «are intenţia
de a menţine drepturile sale intangibile asupra Principatelor» 10.
Guvernul român îşi exprimase dorinţa ca armata română să lupte
alături de arm ata rusă, dar ţarul şi cancelarul Gorceakov refuzaseră co
laborarea militară. «Guvernul rus doreşte, cum informa un ziar, să reducă
din înflăcărarea lui Carol şi supuşilor săi...» u .
Totuşi, «participarea armatei rom âne în războiul ruso-turc îşi are în 
ceputul de la intrarea armatei ruseşti pe teritoriul românesc». Arm ata
română a ocupat puncte strategice pe malul stîng al Dunării, asigurînd
ruşilor înaintarea spre sud, iar «la forţarea fluviului Dunărea de către a r
mata rusă la Zimnicea—Sviştov pe 15/27 iunie 1877, artileria română
a acţionat activ de pe ţărmul stîng», bombardînd Vidinul, atrăgînd
atenţia turcilor spre vest. De asem enea în acţiunea militară de la Nicopole (3— 15 iulie 1877), artileria rom ână a ajutat mult pe ruşi V2.
După eliberarea acestui oraş s-a hotărît ca trupe din divizia a IV-a
română (detaşamentul colonelului Roznovanu) să sosească la Nicopole
pentru a forma garnizoana acestei cetăţi. Astfel «s-a oferit posibilitatea
trupelor ruseşti... să pornească sipre Plevna unde situaţia era critică».
După insuccesul celor două atacuri împotriva Plevnei (la 8 şi 18 iu
lie) guvernul rus, prin marele duce Nicolae, a cerut insistent sprijinul
armatei române 13. Acesteia i s-a recunoscut dreptul de armată aliată,
cu conducere şi organizare proprie, prinţul Carol fiind numit com an
dantul grupării aliate de la Plevna.
Populaţia bulgară a întîmpinat cu m are bucurie şi entuziasm pe
soldaţii români, care înaintau pe pămîntul bulgăresc spre Plevna.
S-a hotărît, pentru 30 august al treilea atac asupra Plevnei.
Istoricii bulgari descriu cu am ănunte şi în mod elogios luptele de
la Plevna, şi cu osebire epopeea cuceririi redutei Griviţa Ir eroismul şi
jertfele armatei române, de la ofiţerii Gh. Şonţu şi Valter M ărăcineanu
care au mers în frunte căzînd pe baricade, pînă la dorobanţii care au um 
plut tranşeele cu trupurile lor sfîrtecate, sau au reuşit, ca soldatul Gri
gore Ioan, să pună mîna pe steagul cu semiluna. «La asaltul redutei
Griviţa, şi după acea la apărarea ei arm ata română s-a rem arcat strălu
citor ; artileria română a acţionat impecabil» 14.
8. Ibidem, 19 mai 1877, p. 80.
9. Maria Vasileva, op. cit.
10. «Zorniţa», 9 iunie 1877, p. 94.
11. Ibidem, 16 iunie 1877, p. 95.
12. Ştefan S. Bobeev, Războiul de eliberare ruso-turc (1877—1878), Sofia, 1928, p.214—215 ; H. Miic v a . op. c i t . ; M. Vasileva, op. cit.
13. Lt. col. Iurdanov, Scurte inform aţii istorice in legătură cu evenimentele
ce s-au tntimplat în
•ssrzil oraşului Plevna în timpul războiului de eliberare ruso-turc 1877—1878, Plevna, 1911,
14. Şt. Bobeev, op. c i t . ; M. Vasileva, op. cit.
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Succesul acesta, care a stîrnit entuziasm în mijlocul trupelor aliate,
«a costat mult tînăra arm ată română : 15 ofiţeri şi 1333 soldaţi morţi, 41
ofiţeri şi 1176 soldaţi răniţi, în general 2565 morţi şi răniţi în asalt. Cea
mai mare parte a pierderilor în bătălie au fost vieţile ostaşilor, ceea ce
dovedeşte că trupele române deşi intraseră pentru prima dată în foc
au ştiut să se apere în adevăr eroic».
Ţarul A lexandru II, într-o scrisoare din 5 septembrie 1877 scria
prinţului Carol : «Trupele româneşti... au dem onstrat la 30 şi 31 august
eroism şi vitejie, apărîndu-se în mijlocul celui mai înfricoşător foc al
duşmanului...» 15. După atacul de la Plevna, anunţa presa, ţarul rus a v i
zitat arm ata română şi a acordat 40 de decoraţii Crucea «Sf. Gheorghe»
aliaţilor săi» 16.
Fiindcă atacul deschis însemna multe jertfe, s-a hotărît trecerea la
încercuire şi asediu, pentru care scop a fost chemat din Rusia generalul
Totleben. «Românii au dem onstrat o mare pricepere în lucrările săp ă tu 
rilor», construind şanţuri, tranşee şi redute, «cu o repeziciune uimitoare»,
fiind lăudaţi de către generalii Nicolae Nicolaevici şi Totleben 17.
Paralel cu lucrările de asediu, trupele rom âne au întreprins, în cursul
lunilor septembrie, octombrie şi noiembrie, num eroase şi înverşunate
atacuri asupra celorlalte redute turceşti, şi au ajutat efectiv pe ruşi,
acolo unde au luptat alături de a c e ş t i a ; numeroşi soldaţi turci s-au p re 
dat în mîinile românilor» 18.
Relatînd aceste evenim ente şi faptele eroice ale românilor, M. Vasileva citează un specialist militar^ francez care spunea urm ătoarele :
«nu putem intra în am ănunte referitor la atacurile românilor, însă rog
să fie îngăduit ca să amintim aici că numai într-unul din aceste atacuri
românii au pierdut'peste 2000 de inşi ceea ce înseamnă puterea şi vitejia
armatei tinere, care pentru prima dată intră în foc ; acest lucru se r e 
feră atît la armata în atac, cît şi la cea teritorială. A ceastă armată tînără
a dat dovadă de devotament, putere şi energie, aducînd acelaşi folos,
avînd aceleaşi calităţi ca şi arm ata rusă» 19.
în timpul asediului Plevnei arm atele româneşti şi ruseşti au purtat
lupte crîncene pentru eliberarea oraşului Rahova (9 septembrie), vic
torie de mare importanţă, strategică şi politică, atît pentru acţiunile de
la Plevna cît şi pentru (lichidarea pericolului unei intrări a turcilor în
România 20.
în răspunsul său către prinţul Carol cu prilejul acordării unei m eda
lii militare, marele duce Nicolae făcea urm ătoarele aprecieri : «... am
fost totdeauna fericit să rem arc bărbăţia şi calităţile bune militare ale
armatei române... amintirea frăţietăţii noastre în luptă îmi va fi to t
deauna scumpă... Victoria de la Rahova aparţine întrutotul arm atelor ro 
mâne...» 21. La 28 noiembrie, sub presiunea forţelor aliate şi mai ales
datorită acţiunilor trupelor române, care au ocupat, ajutate de artilerie,
15.
17.
18.
'1877 ; 20
19.
20.

M. Vasileva, op. cit.
16. «Zorniţa», 15 septem brie 1877, p. 148.
Ibidem, 29 septembrie 1877, p. 156; M. Vasileva, op. cit.
«Zorniţa», 29 septembrie 1877, p. 156; septem brie 1877, p. 152; 6 oct. 1877, p. 159; 13 oct.
oct. 1877, p^ 167 ; Ziarul «Bălgarin», 8 oct. 1877, p. 4 ; 12 oct. 1877, p. 4 ; 26 oct. 1877, p. 4.
M. Vasileva, op. cit.
H. Mihova, op. cit., M. Vasileva, op. cit.
21. «Bălgarin», 14 dec. 1877.
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redutele Griviţa II şi apoi Opanez, Plevna a căzut, arm ata otomană a
capitulat, şi Osman Paşa s-a predat colonelului rom ân Cerchez.
«Ziua eliberării Plevnei este o dată memorabilă în istoria Româ
niei... în această zi au fost răsplătite eforturile şi jertfele considerabile
ale fiilor ei, s*a cristalizat numele ei şi vitejia armatei române».
După eliberarea Plevnei, armatele ruseşti s-au îndreptat spre Ţarigrad, iar cele române către Vidin, unde au purtat lupte eroice reuşind
să cîştige Smîrdanul. Acţiunile reuşite ale trupelor române la Vidin,
au fost întrerupte de sem narea tratatului de pace de la San Ştefano
(martie 1878) 22.
Prin pacea de la San Ştefano şi apoi prin Congresul de la Berlin,
România împreună cu Serbia şi M untenegru au fost recunoscute ca
state independente, iar Bulgaria eliberată a devenit autonomă.
*
Istoricii bulgari, referindu-se la acest război, afirmă că «luptătorii
români au fost însufleţiţi nu numai de dorinţa de a cuceri independenţa
patriei lor, ci şi să ajute şi poporului bulgar la eliberarea lui». De aceea
«poporul bulgar păstrează în sentim ente de adîncă şi sinceră recunoş
tinţă amintirea miilor de români, ştiuţi şi neştiuţi, morţi în lupta împo
triva cotropitorilor turci» 23.
Iar «expresia reală a recunoştinţei poporului nostru (bulgar, n.n.)
este deschiderea Casei-muzeu din satul Poradin» 24. în faţa muzeului se
află două tunuri româneşti de la Griviţa, ca nişte «adevăraţi martori
vii», «adevăraţi luptători din epopeea glorioasă de la Griviţa», avînd
inscripţia în limba rom ână : «Aceasta este puterea noastră».
Tot acolo se află şi «Fîntîna General Cernat», eroul de la Griviţa.
Prin ridicarea acestei case-muzeu, «întru amintirea scumpă a armatei
române la Plevna», «Bulgaria recunoscătoare» ţinea ca poporul român
«să se convingă că poporul bulgar nu va uita binele pe care i l-a făcut
acum 30 de ani».
Un alt monument în cinstea eroilor români care s-au jertfit şi pentru
eliberarea Bulgariei se află la vest de satul Griviţa. Aci se află un măreţ
mausoleu românesc, ridicat «pentru amintirea veşnică a vitejilor români
căzuţi eroic la redutele de la Griviţa».
Deasupra se află o biserică, iar dedesubt, un osuar, unde, pe poliţe
sînt aşezate cranii şi coapse, «rămăşiţe sfinte ale dorobanţilor căzuţi
eroic pe redutele de la Griyiţă» 25. «Răsplata lor pentru că şi-au jertfit
viaţa este recunoştinţa veşnică a poporului bulgar întreg, iar generaţia
viitoare, va vizita locurile sfinte din oraşul Plevna, va vedea m onum en
tele ridicate în cinstea lor şi numele nem uritoare ale eroilor, va îngenunchia în faţa cenuşii şi amintirii lor» 26. «înaltul sacrificiu creştinesc
al bravilor români animaţi pe cîmpul de bătălie de eliberarea pămîntului nostru strămoşesc» îl determina pe Gh. Capcev, la aniversarea de
30 de ani de la eliberarea Bulgariei să exclame : «Plecăciune în faţa
22. Şt. Bobeev, op. cit., M. Vasileva, op. cit.
23. H. Mihova, op. cit.
24. Gh. I. Capcev, Casa m uzeu Carol I din satul Poradim, Sofia, 1907.
25. Stoian Diarberkirschi, Note de călătorie despre sfintele locuri ale Bulgariei recunoscătoare, Edlpe jubiliară, 1907, p. 74.
26. Lt. col. Iurdanov, opL d t ., pa 70*
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României s u r o r i ; să fie binecuvântată, să înflorească, să se pream ă
rească totdeauna în m are cinste ! Plecăciune !» 27.
în afară de exprim area aceasta concretă a recunoştinţei faţă de
jertfele româneşti, prin ridicarea monumentelor menţionate, presa bul
gară din 1877, 1878, ca şi alte lucrări de epocă sau mai recente au
exprim at aprecieri elogioase privitoare la contribuţia României în
războiul de independenţă. Parte din aceste aprecieri au însoţit prezen
tarea desfăşurării evenim entelor legate de activitatea armatei române
pe teritoriul Bulgariei în 1877.
Aceste aprecieri de fapt consemnează realitatea unor vechi legături
de prietenie între popoarele român şi bulgar, legături care s-au strîns
şi miai mult în timpul războiului de independentă.
«Legăturile oare există din timpuri îndepărtate pe plan politic şi de
stat între românii şi bulgarii stabiliţi în ţările aşezate de-o parte şi de
alta a Dunării, au făcut ca în timpuri grele să se creeze între popoarele
bulgar şi român o ad e v ărată prietenie şi întrajutorare». Luptele de la
Plevna mărturisesc, «despre acea înaltă virtute — iubirea faţă de a p ro a 
pele, care a însufleţit pe cei cinci mii de viteji — bravi fii ai României
... pe cîmpul de luptă, pentru eliberarea poporului bulgar». De aceea,
«poporul bulgar datoreşte re c u n o ş tin ţa sa sinceră faţă de poporul român,
pentru ospitalitatea arătată fiilor săi bulgari în zilele de grea încercare ;
el preţuieşte mult amintirea dragilor viteji care s-au jertfit pentru elibe
rarea patriei noastre ! » 28.
Subliniind că participarea României la războiul din 1877 «es-te opera
poporului român renăscut, care detesta asuprirea otomană», istoricul
H. M ihova arăta că «poporul bulgar păstrează, cu sentimente de adîncă
şi sinceră recunoştinţă, amintirea miilor de luptători români, ştiuţi şi
neştiuţi, morţi în lupta împotriva cotropitorilor turci» 29.
A ceasta constituie «chezăşia prieteniei frăţeşti» dintre bulgari şi
români, prietenie despre care Gh. Dimitrov spunea în 1948 : «Cîţi bul
gari cunosc bine glorioasa epopee de la Griviţa ? Ce ştiu ei despre
această prietenie tradiţională ? Acest trecut, această prietenie trad iţio 
nală este un enorm oapital naţional pentru popoarele bulgar şi român
la construirea bazelor actuale, trainice, sănătoase şi solide ale unei fră
ţietăţi veşnice dintre ele. A ceasta este o comoară de num eroase b ri
liante şi diam ante istorice îngropate» 30.
Pr. Constantin VOICESCU
şi Diac. Doctorand Marcel MANOLE

#

27. Gh. I. Capcev, loc. cit.
28. Ibidem.
29. H. Mihova, op. cit.30. Ibidem, M. Vasileva, op. cit.

CUCERIREA INDEPENDENŢEI DE STAT A ROMÂNIEI REFLECTATĂ
lN ACTE DIPLOMATICE, PRESĂ ŞI PUBLICAŢII EXTERNE
Actul de la 9 mai 1877, «Proclamarea independenţei de stat a Ro
mâniei», act consacrat jertfelnic pe cîmpul de luptă şi recunoscut ju ri
dic de marile puteri, desăvîrşea un proces şi o realitate istorică. în 
cheia un prelung şi zbuciumat efort în dezvoltarea şi împlinirile noastre
inscriindu-se drept moment fundamental în făurirea României moderne.
Ca idee, ca aspiraţie, ca stare de fapt de atîtea ori, ea exista de mai îna
i n t e ; a fost perm anentă a conştiinţei neamului. Dealtfel independenţa,
libertatea, suveranitatea sînt constitutive unui popor, din clipa apariţiei
lui în lume ; fac parte din înseşi fiinţa şi definiţia lui.
De aceea, cînd în ziua de 9 mai 1877, parlam entari ca : N. Fleva,
Stolojan, Fălcoianu interpelau guvernul în Cameră şi Senat şi cereau
să ştie dacă s-a comunicat oficial tuturor Puterilor europene de atunci,
ruperea legăturilor României cu Imperiul otoman şi în consecinţă inde
pendenţa absolută a ţării, ministrul de externe, Mihail Kogălniceanu
declara între altele : «Ne facem întrebarea, ce am fost înainte de decla
rarea războiului ? Fost-am noi dependenţi către Turcia ? Fost-am noi
provincie turcească ? Fost-am noi vasali Turciei, avut-am noi pe sultan
ca suveran ? Străinii au zis aceasta ! Noi nu am zis-o niciodată. Noi
nu am fost vasali, sultanul nu a fost suveranul nostru. însă ce era :
erau nişte legături sui-generis, legături care erau slabe, cînd românii
erau tari, nişte legături care erau tari cînd românii erau slabi...» şi
concludea : «nu am cea mai mică îndoială de a declara în faţa rep re
zentanţei naţionale că noi sîntem o naţiune liberă şi independentă»1.
Iar a doua zi, Domnitorul Carol I răspundea la discursul preşe
dintelui Camerei de atunci C. A. Rosetti : «România reintră în v e 
chea sa independenţă, ca naţiune liberă, ca stat de sine stătător, ca
membru util, paşnic, civilizator în m area familie a statelor europene» 2.
— Era deci o problemă de recunoaştere din partea celorlalte state, o
oroblemă externă. O problemă nu de rezolvare în interior, căci ca re a 
litate internă, fundamentală, ca m aturitate politică, poporul român o
cultivase şi o dovedise de mult timp în istorie, ci de apărare în exterior
a unui fapt şi drept, cu forţa spiritului şi după nevoie şi cu cea a a r 
melor, pe arena politico-diplomati-că sau pe cîmp de luptă.
Independenţa de stat implica, se înţelege, factorul extern, în sen
sul unei recunoaşteri .reciproce între state. Cum se gîndea în veacul
trecut în anii luptei pentru cucerirea ei, în chip firesc ea «nu poate fi
1. M. Kogălniceanu, în «Documente privind istoria României, războiul pentru independentă», voi. II
an. 1877 — 9 mai 1877), Bucureşti, Ed. Academiei R. P. R., 1952. Doc. 1343, p. 667—668.
2. Cf. «Lui C. A. Rosetti (1816—1916) la o sută de ani de la naşterea sa»., voi. comemorativ,
Bucureşti, 1916, p. 355.
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mărginită decît de dreptul, deopotrivă cu al tău, al semenilor tăi» 3 al
celorlalte naţiuni.
Dar din nefericire, în istorie, n-a fost vorba numai de asigurarea
unui echilibru al drepturilor, ci şi de încălcarea lor brutală. Şi de cîte
ori, numai vicisitudinile externe au împiedicat afirmarea constantă a
acestor drepturi.
A şa cum jnigraţiile popoarelor din primul mileniu al existenţei
noastre împiedicaseră organizarea noastră statală deplină, exceptînd
desigur chiar şi în condiţii vitrege, formarea acelor state ca al lui Gelu,
Vlad, M e n u m o ru t, la fel, în al doi'lea mileniu, imperii şi tendinţe de
acest gen, îndeosebi cel otoman, vor afecta vremelnic afirmarea deplină
a independenţei şi suveranităţii noastre. — în acest scop, o privire de
ansamblu, o retrospectivă succintă, îndeosebi asupra factorilor externi,
a ş a ’cum se reflectă aceştia în acte diplomatice, presă, publicaţii, a con
cursului lor, şi în concurenţa lor pozitivă sau negativă, în raport cu
factorii interni angajaţi perm anent în lupta pentru păstrarea sau recu 
cerirea independenţei noastre statale, o cunoaştere a acestei expe
rienţe istorice;! e prin sine necesară.
*
Am avut şi manifestat de timpuriu atributele unui popor de sine
stătător : o conştiinţă a identităţii noastre cu un stil propriu de viaţă,
pe un pămînt moştenit de la străbuni ; o limbă romanică şi o credinţă
creştină de origine apostolică ce ne distingeau şi ne defineau spiritual ;
o continuitate istorică, păstrîndu-ne ca un fir neîntrerupt identitatea,
«între atîtea neamuri aloglote, cum observa odinioară un cercetător,
nu cu armele războinicilor, ci prin prestigiul civilizaţiei latine, la în
ceput, iar mai tîrziu, prin bunătatea şi omenia noastră, prin frum use
ţea fizică şi morală, prin dărnicie, prin aplecările noastre artistice, prin
firea deschisă, prin limba armonioasă, prin inteligenţa noastră sclipi
toare şi atîtea calităţi» 4. Sau, cum remarca publicistul francez din se
colul trecut, Paul Bataillard (1816— 1894) : «Românii credincioşi v ech i
lor lor tradiţii, au fost mulţi ani poporul cel mai luminat din această
parte a Europei» 5.
Cu asemenea însuşiri am creat şi în trecut cultură şi civilizaţie,
valori dintre care unele astăzi aparţin patrimoniului universal, pentru
a nu aminti, de pildă, decît vechile mînăstiri cu vestite fresce ex teri
oare, — Voroneţ, Vatra-M oldoviţei, Suceviţa ş.a. ; sau viziuni literare
ca : Mioriţa, ori Meşterul M anole etc., «poezie ardentă şi tînără, balade
şi legende...». Cele mai m ulte din aceste valori, care puneau în lumină
originalitatea mesajului nostru, s-au produs fireşte, mai ales în acele
veacuri cînd ne afirmam, odată cu realitatea noastră etnică şi inde3. Ibidem , p. 248.
4. Sextil Puşcariu, Limba Română, Bucureşti, 1940, voi. I, p. 420.
5. N. Iorga, Un colaborator francez al Unirii Principatelor Paul Bataillard (1816—1894), Acad, Rom.»
«'Memoriile Secţiei Isto ricei, Şedinţa din 9 februarie 1923, p. 7.
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pendenţa, libertatea. — Epoci de intens progres spiritual şi material
coincid şi-şi iau putere din momente de epopee naţională, cum e b u 
năoară aceea a lui Ştefan cel Mare.
Şi referindu-ne la acest moment istoric,* nu putem trece cu v e d e 
rea recunoaşterea europeană a vredniciei domnitorului Moldovei, ţară
independentă, cînd papa S:ixt IV îl declara pe Ştefan cel M are «atlet
al lui Hristos, — apărătorul creştinătăţii» şi-i spunea : «Faptele taleN
îndeplinite pînă acum cu atîta înţelepciune şi vitejie..., au adăugat atîta
strălucire numelui tău, încît eşti pe buzele tuturor şi toţi într'un gînd
prea mult te laudă» 6. Iar istoricul polon W apow ski vede în el «prin
cipele şi luptătorul cel mai vestit din timpul acela» 7. încă şi mai ad
mirativ, cronicarul polonez Dlujosz îl socoteşte, «prea vrednic, încît lui
să i se încredinţeze oblăduirea lumii întregi şi mai vîrtos povăţuirea
oştilor creştineşti..., lui să i se încredinţeze de toţi creştinii pînă cînd
oblăduitorii lor îşi petrec viaţa în leneviri şi dezmierdări sau în răz
boaiele dintre dînşii» 8.
Chiar în perioada sa de maximă ascensiune, sec. XV—XVI, cînd
— odată cu cucerirea Constantinopolului, Imperiul otoman îşi impunea
stăpînirea în Balcani şi înainta spre centrul Europei, în fata voinţei
hotărîte a Ţărilor Române de a-şi apăra suveranitatea asupra păm în
tului şi modului propriu de concepţie şi viaţă, era obligat să încheie
cu domnitorii noştri tratate internaţionale, aşa-numitele «capitulaţii»
care ne recunoşteau aceste drepturi. Aşa, spre exemplu, Articolul I al
tratatului încheiat la 1511 între Bogidan III, fiul lui Ştefan cel M are
şi Baiazid II preciza : «Poarta recunoaşte M oldova ca ţară liberă şi n e 
cucerită», iar în Articolul 9 al celuilalt T ratat încheiat între Petru Ra
reş şi Soliman II Magnificul, la 1529 şi reînnoit în timpul lui Vasile
Lupu şi M urad IV, se preciza : «Moldovei i se păstrează titlul de ţară
independentă ; el (titlul, n.n.) va fi reprodus în toate actele scrise ce-i
va adresa Poarta otomană Domnitorului» 9.
Desigur, după uzanţele şi situaţia specifică medievală, în relaţiile
dintre cele două state, Imperiului otoman i se recunoştea, de altfel ca
o stare de fapt, poziţia de m are putere «suzerană». Dar aşa cum inter
pretează chiar un străin, acelaşi P. Bataillard, tot în timpul eforturilor
din veacul trecut pentru redobîndirea independenţei de stat, «ceea ce
puterea protectoare trebuia să salvgardeze era precis independenţa n a 
ţiunii protejate, pentru că era bunul său cel mai scump, acela în v e 
derea căruia în mod necesar, i-a căutat şi acceptat protecţia» 10.
Conştiinţa profundă că reprezentăm o realitate etnică distinctă şi o
vocaţie proprie, ne-a f©st ca un fir călăuzitor şi unificator în istorie ;
irrai ales în raport cu Imperiul otoman, aceasta ne era salvatoare. Statul
otoman era călăuzit de ideea universală de cucerire şi devenea tot mai
multi-naţional. Domnitorii noştri n-au urm ărit niciodată ideea de cuce-

^

6. I. Lupaş, Studii, conferinţe şi comunicări istorice, Editura Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1928, p. 78.
7. Ibidem, p. 87.
8. Ibidem, p. 87.
9. Cf. Acte şi documente relative la Istoria renaşterii României, publicate de D. Sturdza şi
Golescu-Vartic, Bucureştj, 1900, voi. I, p. 301.
10. P. Bataillard, De la situation de la Moldo-Valachie vis-â-vis de la Porte, Bruxelles, 1859, p. 49.
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rire. A veau însă ca o datorie sacră apărarea teritoriului pe care s-a
zămislit poporul român. Doreau precis şi legitim ca hotarele stă
pînirii lor să se identifice cu limitele etnice. Ori aceasta descoperă la
eir în acele vremi, o autentică şi admirabilă conştiinţă de neam. Şi nu
cumva ignorarea principiului şi conştiinţei naţionale din partea unor
imperii, era una din cauzele care duceau la desconsiderarea şi la în 
robirea atîtor popoare ? Cum observă un cercetător contemporan : «Is
toria Imperiului otoman axîndu-se pe principii universaliste şi dinas
tice, acestea impuseseră secole de-a rîndul sacrificarea elementelor de
conştiinţă n a ţio n a lă » n . Dar, rem arcă acelaşi : «Lipsa unei baze n a 
ţionale unitare a societăţii otomane» v a constitui un «ifactor de seamă
al dezmembrării» e i 12.
*

/ !

Ne-am păstrat autonomia dobîndită prin tratate, în sec. XVI şi
XVII, adesea cu p reţ de sînge, cunoscînd în această perioadă şi cea
laltă mare epopee, a lui Mihai Viteazul, recunoscută şi aceasta pe plan ,
. european. M arele domnitor era socotit de arhiducele Maximilian, fraX te le împăratului Rudolf de la Viena, drept «zidul şi apărarea acestor
ţări» est-europene ; iar istoricul german I. Christian Engel considera că
Mihai Viteazul «interesează istoria lumii», întrucît acest «domnitor ro 
mân» a luptat cu toate puterile «să apere restul Europei de barbaria
otomană» 13.
Domniile lui Matei Basarab, Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu în Ţara Românească, sau Vasile Lupu în Moldova, care va
reînnoi la 1634 tratatul cu Poarta Otomană, în acelaşi context al «păs
trării M oldovei de ţară independentă» (art. 9), se vor înscrie pe firul
aceleiaşi tradiţii constructive, creatoare. — Şi dacă, condiţiile externe
nu ne-ar fi fost vitrege, aportul nostru în istorie ar fi fost şi mai mare.
Secolul XVIII al domniilor fanariote a reprezentat desigur o um 
brire a independenţei naţi'ona'le, în ansamblul ei politic-administrativ,
dar nu o umbrire a conştiinţei. La 1772, în timipul războiului ruso-turc
(1768— 1774), cînd se duceau tratative de pace la Focşani, o misiune
rom ână a celor două ţări, revendica vechea independenţă şi unirea ce
lor două Ţări Româneşti, sub garanţia Austriei, Rusiei şi Prusiei. Dar
tratatul de pace încheiat la 1774 la Kuciuk-Kainargi, stabilea doar unele
înlesniri Principatelor. în schimb, Poarta Otomană, prin hatişeriful din
septembrie acelaşi an confirma privilegiile din secolele anterioare u .
La numai un an însă (1775) Grigorie Ghica-Vodă va plăti cu sacri
ficiul vieţii apărarea integrităţii teritoriului românesc al Moldovei căreia
i se răpea Bucovina.
Conştiinţa naţională, cu afirmarea independenţei pe baze fireşti,
organice, a principiului etnic îndeosebi, va cunoaşte o nouă formă de
9

11. M ustafa Aii Mehmet, Istoria Turcilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1976, p. 343.
12. Ibidem, p. 291.
13. Christian Engel, /., Geschichte der Moldau und der Vallachai, H alle, 1804, p. 268—269.
14. N. Iorga, La place des roumains dans l’histoire universelle, II, Epoque m odem e, Bucarest,
1935, p. 2—4 ; Mehmed M. A., op. cit., p. 285 —290.
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manifestare în sec. XIX — pe plan european. începuse în mişcarea de
idei din sec. XVIII. J. J. Rousseau (1712— 1778) în «Discurs asupra
originii inegalităţii dintre oameni», «Contractul social», «Emil», con
damnă inegalitatea, despotismul şi declară poporul drept adevăratul
suveran. — Ceva mai tîrziu, I. H erder (1744— 1805), în «Idei asupra fi
lozofiei istoriei omenirii» intuia un sens al istoriei, afirmat prin spiritul
popular (volksgeist) prin sufletul naţional, generator al culturii şi civi
lizaţiei omenirii. Corelativă persoanei um ane şi într-o sferă mult mai
largă, «ca o entitate superioară», naţiunea îşi descoperă un sens al exis
tenţei, un sens progresiv spre propria ei împlinire, concretizată în res
ponsabilitate şi valori. Aşa cum va spune M. Kogălniceanu la noi :
«Naţiile ca şi oamenii îndeosebi, îşi au solia lor pe pămînt şi sînt ră s 
punzătoare de petrecerea lor aici jos. Omul este răspunzător - pentru
faptele sale ? naţia pentru slava ce a cîştigat, pentru pămîntul ce i s-a
dat spre moştenire» 15.
w
Revoluţia franceză va fi una din expresiile concrete a acestor idei.
La 17 ianuarie 1789, A dunarea «Statelor generale» de pînă atunci, se
proclamă acum «Adunare Naţională». Puterea naţiunii era opusă p u te 
rii absolutiste a regelui. în 24 august 1790, prin proclamarea Consti
tuţiei civile, Biserica se reorganiza ca Biserică naţională. Un fapt şi
mai semnificativ, printr-un «decret» special emis de Adunare, în de
cembrie 1790, naţiunea franceză renunţă pentru totdeauna la orice răz
boi de cucerire şi nu va folosi niciodată forţa împotriva libertăţii v r e 
unui alt popor. Redeşteptată o asem enea conştiinţă, armata de vo lun
tari a Franţei va învinge la Valmy (20 septembrie 1792) armata prusiană care venea să înnăbuşe revoluţia. Goethe, martor al evenim en
telor, declara atunci : «Cu începere de astăzi şi din acest loc, se d es
chide o nouă eră în istoria lumii».
Dincolo de formele pe care avea să le îmbrace revoluţia, Statul
francez transform,îndu-se pe rînd în republică (octombrie 1795), direc
torat (noiembrie 1795), consulat (1799) şi imperiu sub N apoleon I, «ideile» vor angaja Europa. M area confruntare din 16— 19 octombrie 1813,
de la Leipzig, între Franţa pe deoparte şi Prusia, Austria, Rusia pe de
alta, se va numi «Bătălia Naţiunilor». Rînd pe rînd îşi dobîndesc indeo e n d e n ţa : Olanda, în mai 1815; Grecia, în 1829? Belgia, în 1830;
Luxemburg, în 1867 ; Italia îşi desăvârşeşte unificarea în 1871 şi Roma
e declarată capitală.
In Ţările Române, Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu avea
In vedere, împreună cu progresul social, «dreptăţile şi privileghiurile
ce din vechime au avut ţara» care «s-au călcat şi au ajuns mai cu
totul a se pierde» din pricina «stăpînitorilor», adică a «domnitorilor fa
narioţi trimişi de turci» 16.
După războiul ruso-turc din 1828— 1829, tratatul de pace de la
Adrianopol prevedea autonom ia administrativă a Ţărilor Române, aces

2£Z-

15. M. Kogălniceanu, Arhiva Românească, Opere, tom. I, Ed. laşului A. Oţetea, Bucureşti, 1946.
16. V. Maciu, De la Tudor Vladimirescu la răscoala din 1907, Ed. Scrisul românesc, Craiova,
p. 31.
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tea urmînd să se bucure, potrivit art. 5, «de o lucrare slobodă a cre
dinţei lor» şi de o «administraţie naţională neatirnată».'
Cum se cunoaşte, în 1830 se elaborează Regulamentul Organic,
iar în mai şi octombrie 1831 e adoptat de Adunările obşteşti din Ţara
Românească şi Moldova. în sînul Adunării obşteşti din Muntenia, în
1838, «partida naţională» în frunte cu Ioan Cîmpineanu, elaborează un
manifest care cerea unirea Principatelor, domn ereditar, votul u n iv er
sal şi eliberarea clăcaşilor.
în art. 6 al «Declaraţiei de principiu» se spunea : «Subsemnaţii,
fiecare separat, jură pe Sfîntă Evanghelie şi în prezenţa unui episcop
dje aiceeaşi credinţă cu ei ascultare şi fidelitate faţă de acela dintre
vlahi, care va fi chemat la Tron ; şi se angajează chiar de astăzi să-şi
jertfească vieţile şi averile pentru independenţa ţării» (Cf. Pagini din
lupta poporului român pentru Independenţa naţională», 1877— 1878, Edi
tura Politică, Bucureşti, 1967, p. 12).
Totodată Cîmpineanu călătoreşte în străinătate, întreprinde in te r
venţii pe lîngă guvernele din Paris şi Londra, pentru susţinerea unirii
şi independenţei naţionale. Alături de el, Felix Colson, fostul ataşat al
Consulatului francez de la Bucureşti, publică în 1839 la Paris, în spri
jinul drepturilor noastre, urm ătoarele lucrări : 1. Coup d'oeil rapide
sur Y&tat des populations chrătiennes de la Turquie d 'E u ro p e; 2. Precis
des droits des M oldaves et des Valaques, fondăs sur le droit des gens
et sur Ies trait£s ? 3. De l’&tat prâsent et de Yavenir des Principaut£s
de M oldavie et de Valachie, suivi des traites de la Turqui avec Ies
Puissances Europeennes et d'une carte des Pays Roumains. Aceste p u 
blicaţii apărau o deplină autonomie a Principatelor pe baza vechilor
tratate. «Dacă se respectă istoria, dacă ţii seama de litera’ tratatelor,
scrie F. Colson, este evident că M oldo-Valahia nu e obligată să recu
noască asupra ei vreo putere legislativă străină. Ea n-a consimţit să
plătească un tribut decît pentru a rămîne perm anent un stat suveran
(que pour ne jamais cesse d'etre un etat souverain)» l7.
O bservaţia deosebit de sesizantă a lui Colson este aceea că banii,
— cum precizau Capitulaţiile din 1511 şi 1519 — «darul» — pe care-1
ofereau Ţările Române, oricît de paradoxal ar părea, erau plata, «tri
butul» libertăţii. Prin bani, noi ne-o păstram, ne-o asiguram şi aşa rămîneam liberi. Şi Colson întăreşte : «Cum că M oldo-Valahia este un stat
suveran se deduce din faptul că ea are dreptul să se guverneze, să-şi
dea legi, să facă tratate, pace şi război, şi chiar să se facă reprezentată
extern». Iar în altă parte, considera că «Europa nu va mai ezita să facă
posibilă integrarea în dreptul comun a unei naţiuni (naţiunea română)
care i-a trezit simpatia prin progresele ei». Publicate la Paris, lucrările
lui Felix Colson, ne făceau şi mai cunoscuţi în Occident şi atrăgeau
atenţia opiniei publice a Europei asupra stării şi drepturilor noastre.
17.
F. Colson, De l’âtat present et de l'avenir des Principautes, Paris, 1939, p. 271 ; vezi «Acte şi
D ocum ente...», voi. UI, p. 159.
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Dealtfel, Parisul, devenise în deceniile IV şi V ale secolului XIX,
locul de întîlnire şi de iniţiere revoluţionară al multor patrioţi din r ă 
săritul Europei. Cunoscuta şcoală superioară — «College de France»,
işi luase sarcina să propage idealurile revoluţionare ale epocii, între
care ideea etnică şi cea de libertate se aflau pe întîiul plan. P ersona
lităţile cele mai reprezentative erau îndeosebi istoricii Edgar Quinet
şi Jules Michelet, ca şi patriotul polonez A. Mickiewicz. Mai mult de
cît lecţii acadmice, expunerile lor şi luările de poziţie în diverse si
tuaţii, conţineau o filozofie politică străbătută de un admirabil suflu
patriotic. într-o alocuţie adresată grupului român, Edgard Quinet ro s
tea : «Voi care veniţi să căutaţi în Franţa aerul liber..., voi care re
prezentaţi tinerimea moldo-română şi care sînteţi speranţa ţării, să nu
vă descurajaţi din cauza greutăţilor. Ce sînt ele faţă de scopul ce u r 
măriţi ? O naţionalitate de apărat, sufletul unui popor de păstrat, de
scăpat, este, orice s-ar întîmplă, cea mai sfîntă misiune ce se poate
oferi oamenilor» 18.
Tinerii patrioţi români, între care N. Bă'lcescu, M. Kogălniceanu,
Ion Ghica, C. A. Rosetti, Scarlat Vîrnav, D. şi I. Brătianu, I. Bălăceanu,
A. S. Golescu, C. Negri, I. Ionescu de la Brad ş.a. erau de prin anii
1845— 1846 la Paris pentru studii. Aici întemeiază «Societatea studen
ţilor români» şi sînt sprijiniţi alături de E. Quinet, J. Michelet, amintiţi
mai sus, şi de poetul Lamartine, ministrul de externe al Republicii din
Februarie 1848, care acceptase şi patronajul s o c ie tă ţii; de V. Hugo,
publicistul P. Bataillard ş.a. Un organ de presă intitulat semnificativ
^Les Ecoles», şi însufleţit de Paul Bataillard şi de C. A. Rosetti, în tre 
ţine spiritul revoluţionar. Unii dintre aceşti tineri vor lua parte la re 
voluţia din Februarie de la Paris. Iar după reuşita acesteia, ziarul p ari
zian «Le Constitutionel» făcea cunoscut că participanţii români au mers
la Hotel de Viile de Paris cu drapelul naţional : roşu, galben şi albas
tru, pentru a-şi manifesta solidaritatea cu Guvernul Provizoriu. Primiţi
de Philippe Bouchez, adjunct al preşedintelui Consiliului Municipal ş.a.,
acesta le-a declarat : «Nu sîntem surprinşi că voi vă găsiţi cu noi pe
baricade. în Franţa, principiul fraternităţii dintre naţiuni a fost pro
clamat de mult timp şi voi trebuie să ne socotiţi ca pe nişte fraţi ai
voştri» 19.
Cum e cunoscut, începută la Paris, revoluţia izbucneşte şi în alte
centre ale Europei. Patrioţii români întorşi în ţară o organizează în
Moldova m-ai întîi (martie) şi apoi în Ţara Românească (iunie). Experi
enţa cîştigată în capitala Franţei, va fi fructificată în mare parte aici :
revoluţia de la noi se înscria în m area mişcare democratică europeană.
Se conjuga cu aceasta, dar izvorul de inspiraţie profund era cel autoh:on. Cum observa M. Kogălniceanu : «Adevărata civilizaţie este aceea
De care o tragem din sînul nostru, refăcînd şi îmbunătăţind instituţiile
trecutului, cu ideile şi propăşirile timpului de faţă» ; sau : «O lege fun
*

18. Lui C. A. Rosetti..., p. 77.
19. V. Maciu, Mouvements nationaux et sociaux roumains en XlX-e siâcle, Bucureşti, 1971, p. 67—68.
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dam entală a ţării trebuie să fie o plantă indigenă, expresia moravurilor
şi nevoinţelor ţării» 20.
Principiul suveranităţii era de altfel determ inant pentru conducă
torii mişcării şi pe baza acestui principiu se înscria programul de
mocratic. Revoluţionari moldoveni refugiaţi la Braşov, după insuc
cesul din martie prevedeau în «principiile de reformă» — «Unirea M ol
dovei şi a Valahiei într-un singur stat neatîrnat». — M area A dunare
de la Blaj declara solemn prin votul unanim că «Naţiunea română răzimată pe principiul libertăţii şi fraternităţii, pretinde independenţa sa
naţională în respectul politic, ca să figureze în numele său ca naţiune
română»... — şi «pretinde ca Biserica Română, fără distincţiune de con
fesiune, să fie şi să răm înă liberă, independentă de la oricare altă Bise
rică, egală în drepturi şi foloase cu celelalte Biserici ale Transilvaniei».
în acelaşi sens, Proclamaţia dela Islaz, iunie 1848, cuprindea şi u r 
m ătorul a l i n i a t : «Noi în strigarea noastră nu cerem decît drepturile
noastre şi protestăm mai dinainte la înalta Poartă, la Franţa, Germania
şi Englitera asupra oricărei invazii în pămîntul nostru, ce ne va pizmui
fericirea şi ne va cotropi independenţa noastră din lăuntru» 21. A utono
mia ţării, păstrînd unele relaţii mai speciale cu Poarta, inevitabile atunci,
constituia astfel un principiu fundamental şi pentru revoluţionarii din
Ţara Românească.
Se ştie că puterile occidentale n-au intervenit pentru a ajuta re 
voluţia. Se puneau speranţe îndeosebi în Franţa şi în Anglia. S-au tri
mis adrese acestor guverne. Răspunsul lordului Palmenston, din 25 iulie
arăta că Anglia nu face nimic fără a se consulta cu Turcia. Iar Lamartine nu mai era membru al guvernului francez şi sprijinul lui nu putea
fi decît moral.
Şi totuşi, revoluţia din Principate şi autorii ei atrag acum mai mult
atenţia Europei asupra Ţărilor Române ; asupra locului şi rostului n o s
tru în raport cu obiectivele şi interesele celorlalte state din familia
continentului. Cum s-a mai observat, publicaţii şi presa europeană se
ocupau şi mai înainte de noi, dar acum se creează noi curente de opi
nie. Se vorbeşte tot mai pe larg în presă, şi se iau poziţii în parlamente,
la Paris, Viena, Londra sau Frankfurt. în timp ce deputatul l'Herbette
interpela guvernul francez în A dunarea naţională, apreciind in terv en 
ţia străină în Principatele dunărene «o adevărată violare de teritoriu
pe care n-o autoriza nici un tratat», deputatul Forster, sublinia în P ar
lamentul de la Frankfurt, «înalta im portanţă a unui Stat românesc în
sudul Europei» 22.
în acelaşi timp, ziarul francez «Le National» din 12 octombrie 1848,
dă această imagine a capitalei, în legătură cu intervenţia Turciei : «La
Bucureşti, clopotele sună de trei zile. Populaţia întreagă a ieşit în afara
20. Cf. I.* Zamfirescu,
(Cf. Pagini din lupta poporului
21. Citat din : Lui C. A.
22. Cf. «Anul 1848 în
C IX -C X II.

Spiritualităţi româneşti, Im prim eria N aţională, Bucureşti, 1941, p. 321.
român pentru independenţă naţională 1877—1878, Bucureşti, 1967, p. 12—13).
Rosetti..., p. 87.
Principatele Române», Acte şi Documente, tom. VI, Bucureşti, 1910, p.
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porţilor oraşului să oprească intrarea duşmanului. în acelaşi timp cor
puri de voluntari şi mase de ţărani cu securi şi suliţi aleargă din toate
părţile tării pentru a apăra Constituţia. Preoţii cu crucea în mînă îi
preced şi îi îndeamnă la o nouă cruciadă în numele libertăţii (subl. n).
Nu se poate picta un tablou mai important care să prezinte acest m o
ment din împrejurimile Bucureştilor. O populaţie întreagă este acolo
de sentinelă la porţile oraşului, decisă, entuziasmată şi gata de luptă
pînă la m oarte pentru naţionalitatea sa. Pericolul este iminent, dar cre
dinţa este mai puternică decît primejdia, în inima unui popor care se
sprijină pe drepturile sale» 23.
Ştim cum a luat sfîrşit revoluţia ! Un articol apărut în «Expatriatul»
(nr. 23, din 29—III— 1849) îi dă glas astfel : «lîntîmplările noastre s-au
încheiat cu lacrămi şi cu s în g e » 24. Dar evenim entele de la 1848 au o
valoare istorică deosebită. A ceastă mişcare de mase s-a desfăşurat
pentru prima oară, în timpurile noi, pe toate ţinuturile româneşti, în
Moldova, Ţara Românească, T ra n s ilv a n ia 25. Sentimentul solidarităţii
dintre toţi românii, conştiinţa naţională şi socială, încadrate acum în
context european, creşteau, şi constituiau o nouă bază. Oameni, idei
şi fapte de la 1848 vor contribui în cea mai mare măsură la făurirea
actelor naţionale care vor urm a : unirea şi independenţa. De aceea,
revoluţia nu însemna deloc un sfîrşit, ci un nou început. Şi Nicolae
Bălcescu scria din Paris la 4 martie 1850 lui A. C. Golescu : «Revoluţia
noastră n-a luat sfîrşit... De abia a în c e p u t ; cea mai mare parte din
tre actori... nu şi-aii spus ultimul lor cuvînt» 29.
Capii revoluţiei emigraseră prin capitalele Europei. «O mînă de
oameni, scrie M. Kogălniceanu, se fac pelerinii şi apostolii naţio
nalităţii lor. Ei străbat în oficinele presei şi în cabinetele diplomaţilor ;
glasul lor ajunge pînă la tronurile monarhilor, arbitrii lu m ii» 27. Ion
Ghica activa în cercurile turceşti şi ajunge beiu de Samos ; Ion Maiorescu în lumea germană. Cei mai mulţi ajung tot la Paris. Aici iau
legătură prin Ledru Rollin, cu adunarea radicală de la M ontagne şi audiază iarăşi pe J. Michelet. în decembrie 1849 întemeiază pentru p u 
tină vreme «Asociaţia Română» cu un comitet alcătuit din N. Bălcescu,
I. Ghica, Gh. Magheru, C. A. Rosetti,.D. Brătianu şi editează revista
cRomânia viitoare». Aici N. Bălcescu publică articolul : «Mersul rev o 
luţiei în istoria românilor». Un accent deosebit cride acum pe factorul
din afară». «Revoluţia viitoare, scria N. Bălcescu, ...nu se va mai mărrini a cere libertatea din lăuntru care e peste putinţă a se dobîndi fără
libertate din afară, libertatea de supt dom inarea străină» 28.
în 1850 ia fiinţă la Londra «Comitetul democratic european» în
frânte cu G. Mazzini. N. Bălcescu fiind bolnav, e delegat ca reprezen
23. Revoluţia de la 1848 in Ţările Române, Culegere de studii, Editura Academiei R. S. România,
secuieşti, 1974, p. 194.
24. «Expatriatul», nr. 23, din 29 m , 1849 (ziar...).
25. Vezi Cornelia Bodea, Lupta Românilor pentru unitatea Naţională — 1834—1859, Edit. Acad.
Buc. 1967.
26. V. Maciu, op. cit., p. 72.
27. M. Kogălniceanu, Opere, Ed. Andrei Oţetea, tom. I, p. 82.
25. Gîndirea socicd-politică despre Unire, Bucureşti, 1966, p. 53.
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tant român, în iunie 1851, D. Brătianu. Se împlineau trei ani de la rev o 
luţie şi C. A. Rosetti găsea de mare trebuinţă un cuvînt prin care cei
din ţară «să fie susţinuţi, îndemnaţi, îmboldiţi şi aprinşi în credinţa
lor în revoluţiune...». «Eu, mai notează el în jurnal (23 iunie 1851)
cred că de am iubi, am putea şi noi sătura, ca Iisus, cinci mii de oameni
cu cinci p î i n i ! Ce zic ! Acum cu tiparul, am putea cu 5 cuvinte sătura
zece milioane de R o m ân i» 29. în cîteva zile numai, în 29 iunie 1851,
Comitetul european de la Londra publică un manifest către Români,
semnat de Ledru Rollin, Giuseppe Mazzini, Arnold Ruge, Darasz în care
se sublinia : «Nu separaţi niciodată cauza libertăţii de aceea a indepen
denţei» 80. Manifestul fu reprodus şi în ziarele pariziene : «La Presse»,
«L'Evenement», «Le Siecle», «Le National» şi la cîteva din provincie 31.
In toamnă (noiembrie 1851), «Comitetul naţional român» editează,
tot la Paris, revista «Republica Română». Articolul de fond din nr. I e
semnat «în numele redacţiei» de I. Brătianu. «Voim ca Românul, se
spunea aici, să se restabilească... întru toate drepturile sale... Voim să
aibă o patrie independentă şi liberă, o patrie cu zece milioane de Ro
mâni care să aibă toţi aceleaşi drepturi şi aceleaşi datorii ; o parte
întreagă şi deopotrivă la suveranitatea naţională... Voim ca România
să trăiască în frăţie strînsă cu toate naţiunile... cu celelalte popoare...» 32.
De notat de asem enea că un alt organ de presă, al tinerilor studenţi
tot din capitala Franţei, dintre care Gh. Creţeanu, Al. Odobescu ş.a. —
Junim ea Română — îşi rezuma astfel ideile în articolul program : «1. răz
boi celor a p ă s ă to r i; solidaritate cu cei apăsaţi ; 2. independenţa şi uni
rea tuturor românilor ; 3. organizarea adevăratei democraţii».
La 4 octombrie 1853 se declanşează cunoscutul război al Crimeei
între ruşi ,pe deoparte şi turci pe de altă parte, cărora li se adaugă A n 
glia şi Franţa, în martie 1854. Odată cu începerea ostilităţilor, parte din
exilaţi, Tell, Eliade, se apropie de graniţele ţării şi se întîlnesc la Sumla,
în sudul Dunării, unde se află cartierul general al armatelor otomane.
Ideea era să pătrundă cu trupele turceşti în ţară şi să organizeze popo
rul pentru o nouă insurecţie... Nuj reuşeşte să vină decît Eliade împreună
cu Omer «Paşa. I se interzice însă şi lui răm înerea în ţară, de către aus
triecii care pătrunseseră la noi în urma unui acord încheiat cu turcii
la 1 iunie 1854.
Se continuă atunci mai intens angajarea lumii politice şi intelectuale
din Europa. Vechii susţinători ai aspiraţiilor noastre — J. Michelet, E.
Quinet, N. H. Ubicini, P.^ Bataillard, ca şi H. Desprez, Elias Regnault, Thi
bault, Lefebvre, J. A. Vaillant îşi oferă în continuare serviciile, acum
îndeosebi în sprijinul unirii. în 1853 Thibault-Lefebvre publica, «Les Finances de la Valachie», iar în 1855, E. Regnault o voluminoasă lucrare :
«Histoire politique et sociale des Principautes danubiennes».
29. Lui C. A. Rosetti..., p. 217.
30. V. Maciu, op. cit., p. 174.
31. Lui C. A. Rosetti..., p. 219.
32. Ibidem, p. 251. (Cf. Cornelia Bodea, Din activitatea revoluţionară a «Junimii Române», de la
Paris, între 1851—1853, în revista «Studii de Istorie», nr. 5/1961, p. 1171).
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Ziare din Franţa : «Le Siecle», «Le Constitutionel», «Journal des
debats», sau «The Daily News», din Anglia, «Journal de St. Petersbourg»
etc. m enţineau în atenţie actualitatea problemelor româneşti.
Precedat de conferinţe ţinute la Viena şi Constantinopol, tratatul de
pace, în urma războiului, s-a încheiat la Congresul de la Paris, din m ar
tie 1856. Acest Congres reprezintă o etapă semnificativă în mersul că
tre recunoaşterea independenţei noastre. Şase articole ale Convenţiei
de aici, XX—X X V II33, erau consacrate exclusiv Ţărilor Române. Se
menţiona «suzeranitatea Porţii», dar sub «garanţia Puterilor C ontractan
te» (Art. XXII). Era o suzeranitate mai mult «nominală». Im portantă era
însă sublinierea vechilor privilegii «garantate» acum de interesele M a
rilor Puteri, şi care prevedeau : «administraţie independentă şi naţională,
deplina libertate a cultului, legislaţiei, comerţului şi navigaţiei» (Art.
XXIII).
De asemenea se lua hotărîrea de a se convoca imediat, în fiecare
din cele două ţări «un divan ad-hoc» alcătuit în aşa fel încît să reprezinte
cît mai exact interesele tuturor claselor societăţii... să exprime dorinţele
populaţiilor, privind organizarea definitivă a Principatelor (Art. XXIV).
Rezultatele acestor consultaţii urmau să fie concretizate printr-o nouă
convenţie (Art. XXV). De rem arcat şi Art. XXVI care prevedea organi
zarea în Principate a «unei forţe armate naţionale, în scopul menţinerii
siguranţei în interior şi al asigurării frontierelor». în sfîrşit, nici o in
tervenţie arm ată străină nu putea avea loc fără un acord prealabil între
puterile semnatare» (Art. XXVII).
în fond, Congresul nu;, făcea decît să recunoască vechile tratate. Aşa
cum observa Journal de Saint Petersburg : «In ce priveşte dreptul de a
se guverna prin legi proprii, nimeni n-a putut încă gîndi să-i lipsească
pe moldoveni sau pe valahi de această autonomie a lor» 34. Cu impli
caţii pozitive pentru acel timp se dovedeau însă celelalte prevederi. în
timp ce organizarea armatei naţionale şi «în scopul asigurării frontie
relor», conducea la ideea de independenţă, «garanţia» colectivă a m a
rilor puteri şi oprirea oricărei «intervenţii» armate străine fără un acord
orealabil al acestora, constituiau obligaţii la adăpostul cărora se vor
desfăşura evenim entele politice şi sociale care au urmat. Convenţia de
*a Paris din 7— 19 august 1858 va da acestor obligaţii şi garanţii, un şi
mai evident caracter de statut internaţional. Situaţia noastră politică pu:ea fi apărată acum, după expresia lui V. Boerescu, pe baza «dreptului
public european».
între timp şi ca urm are a tratatului de pace, exilaţii se întorc în
patrie, încît «L'Etoile du Danube» din 16 iulie 1857, după ce prezintă o
listă a celor m<ai reprezentativi, spune : «sîntem fericiţi gîndindu-ne că
L" acest moment, atît la Londra cît şi la Viena şi la Paris sau aiurea,
z u se mai află nici un singur exilat sau em igrant valah» 35.
Deşi timp de un deceniu, 1856— 1866, istoria ţării noastre, în Princioate, a fost dominată de ideea şi actul unirii (1859) şi al reformelor
33. In : «Acte şi Documente relative la istoria R. P. R.», publicată de Ghenadie Petrescu, D. A.
jftn.ri7a, D. C. Sturdza, voi. VII, p. 226.
34. Ibidem, p. 226.
35. Lui C. A. Rosetti..., p. 282.
* -
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sociale, înfăptuite su'b domnia lui Al. I. Cuza, necesitatea independenţei
de stat a fost totuşi o preocupare constantă.
Un pas hotărîtor spre realizarea statului naţional român indepen
dent era tocmai marele evenim ent al Unirii Principatelor sub un singur
domnitor. Iar recunoaşterea acestui act politic de către marile puteri,
nu fără unele dificultăţi, a însemnat un succes al cauzei. Misiuni diplo
matice fuseseră trimise în capitalele europene. Cele mai bune primiri
li s-au oferit în Franţa şi Italia. După întrevederea cu Victor Emanuel
şi primul ministru Cavour, V. Alecsandri îi scrie Domnitorului că în
cercurile1italiene se manifestă «o profundă simpatie pentru succesul cau
zei noastre ; sîntem trataţi ca fraţi» 36. Napoleon al III-lea oferi şi un
dar în arme oştirii române. Cu condiţia păstrării bunelor legături cu
Poarta, ministrul de externe al Angliei, M almesbury asigura cu «senti
mentele cele mai amicale» pe Domnitor şi cu deosebit interes pentru
prosperitatea ţării. Rusia anticipase ideea unirii încă în Regulamentul
Organic... Prusia se declară deasem enea favorabilă ; ultimile recunoaş
teri au venit din pantea Austriei şi Turciei, în sept. 1859. Dar vizita lui
Al. I. Cuza la Constantinopol, în 1860, s-a desfăşurat cu protocolul cu
venit unui suveran.
In acelaşi sens trebuie observat că în marile reforme cunoscute,
politico-legislative, administrative şi sociale, ca : «deplina unificare a
ţării, o unică Adrunare naţion'ală şi un unic guvern cu capitala la Bucu
reşti (ian. 1862), unificarea armatei, legea rurală, legea electorală ş.a.,
în toate acestea Domnitorul a urm ărit perm anent afirmarea concretă a
deplinei autonomii, în contextul Convenţiei de la Paris şi n-a admis,
chiar cu riscul unor ameninţări, amestecul din afară, în problemele in
terne.
Se ştie că în urma incidentelor din 3/15 august 1865, marele Vizir
Fuad Paşa trimite lui Cuza la 2 sept., o scrisoare care definea tulbură
rile din Bucureşti d r e p t : «expresia brutală a unei nemulţumiri:, generale»,
în scrisoarea de răspuns Al. I. Cuza declară demn, printre altele : «Prin
cipatele au dreptul a se cîrmui singure, fără amestecul unei puteri stră 
ine. Un drept de intervenţie a Porţii, precizează mai departe, ar putea
avea loc numai în cazul cînd ordinea fiind compromisă ar fi urm at în
ţelegerea între puteri pentru restabilirea liniştei... ; dar previne : fe
rească Dumnezeu de o asemenea iniţiativă care ar putea duce Poarta
la complicaţii, în afară de orice prevedere omenească» 37. Conţinutul şi
tonul energic al scrisorii se întemeia şi pe «Actul adiţional la C onven
ţia de la Paris», din 1864, prin care puterile garante recunoşteau mai
concret Principatelor drepturi depline la administraţie şi schimbări in
terne potrivit intereselor proprii fără vreun amestec sau intervenţie din
afară» 37 b.
Fireşte, populaţia întregii ţări a fost deosebit de sensibilă faţă de
un asemenea răspuns. O telegram ă din Bacău, cu 145 de semnături, îl
i

36. C. C. Giuresi'y, Viaţa şi opera iui Cuza Vodă, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, p. 881.
37. Ibidem , p. 347-348.
37.
bis Vezi M. Kogălniceanu, Cronicile României, ed. II, tom. I, Bucureşti, 1872, p. X şi C. CGiurescu, op. cit., p. 260.
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omagia pe Domnitor, spunîndu-i : «De la Ştefan cel- Mare, Mircea şi
Mihai Bravul, niciun domn al României n-a mai susţinut cu atîta căl
dură dem nitatea naţională» 38. Piresa străină se exprimă tot atît de elo
gios. Ziarul englez «Examiner» consideră scrisoarea drept «o replică
foarte ascuţită dată Porţii». Iar «Le Constitutionnel» din Paris, apreciază
că «tonul puternic şi demn al acestui document a produs o foarte bună
impresie» 39.
Şi pe planul bisericesc A'l. I. Cuza a urmărit acelaşi ţel al n e a tîr
nării. In Decretul organic pentru înfiinţarea unei 'autorităţi sinodale
centrale pentru «afacerile religiei române», din 3 dec., 1864, se p re 
vedea la art. 1 : «Biserica Română Ortodoxă este şi rămîne indepen
dentă de orice autoritate bisericească străină, în tot ceea ce priveşte
organizaţia şi disciplina», rar art. 3 preciza : «Sinodul general al Bise
ricii Române păstrează unitatea dogmatică a sfintei credinţe ortodoxe
române cu m area Biserică de răsărit, prin coînţelegere cu Biserica
ecumenică de C onstantinopol»40. Poziţiei externe a statului trebuie
să-i fie corespunzătoare şi poziţia Bisericii. P a tria rh u l. ecumenic Sofronie al III-lea (1863-— 1866), protestează, trimiţînd un reprezentant
la Bucureşti, cu două mesaje, către domnitor şi mitropolitul Nifon.
Dar reprezentantul patriarhului avînd o atitudine lipsită de tact, m a
nifestată prin cuvîntări ostile, e condus să părăse'ască ţara, la 14— 16
mai 1865. Al. I. Cuza şi Mitropolitul Nifon trimit deasemenea scrisori
ce răspuns, în care se arată că Biserica O rtodoxă Română a avut to td ea
una independenţa ei, iar legile de atunci doar sancţionau o realitate.
Secularizarea averilor mînăstirilor închinate aveau, odată ou im
portanta economică şi o semnificaţie politică externă. Era un act de
suveranitate a ţării. Ziarul parizian «Le Monde», din 13 aprilie 1865,
considera legile bisericeşti votate în România drept «măsuri im por
tante».
O
altă cale de pregătire a independenţei a fost aceea a creării
reprezentanţelor diplomatice şi a convenţiilor încheiate cu diverse
state. In afară de numirea lui C. Negri ca agent al Principatelor la
Constantinopol, o agenţie diplomatică fu înfiinţaită la Paris, în sept.,
1860, iar în februarie-martie 1863, se proceda la un schimb reciproc de
agenţi, între Bucureşti şi Belgrad. în acelaşi timp se încheiau convenţii
cu state independente, în domeniul serviciului poştal-internaţional, al
serviciului telegrafic şi altele... Toate aceste acte manifestau «o poli
tică de quasi-independenţă» 41.
Reformele adînci înfăptuite de Al. I. Cuz'a s-au constituit în noi
oremise, în desfăşurarea procesului independenţei. După februarie 1866,
orin prezenţa unui principe străin la conducerea statului, înrudit cu
regele Prusiei şi cu Napoleon al III-lea, se iau întradevăr în conti
nuare, iniţiative în acest scop. Obiectivul imediat era consolidarea
38. Ibidem r p. 350.
. 39. Ibidem.
40. Cf. Bujoreanu, I. M., Colecţiunile de legiuirile României, vechi şi noi, cîte s-au promulgat
la finele anului 1870, tom. I, partea II, Bucureşti, 1973, p. 1789—1791, la Pr. Prof. I. Răm ureanu, I., La
z Kha aniversare a autocefaliei, în Extras, Buc., 1975, p. 152.
41. V. Maciu, op. c i t , p. 183.
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Unirii. Turcii o acceptau doar sub Cuza. Totuşi, după un schimb de
scrisori, Poarta recunoaşte, prin firmanul din 11/23 octombrie 1866, pe
Carol I ca Domnitor, cu drept ereditar, al Principatelor Unite. Actul
consacra definitiv unirea. De aici lînainte energiile se vor concentra în
cucerirea celuilalt ţel naţional : independenţa statului.Cel dinţii act în această direcţie a fost însăşi Constituţia, publicată
în iulie 1866 42. Ţara purta deja oficial aici, din primul articol numele
de România şi nu se pom enea nicăieri de «suzeranitatea» Porţii oto
mane în raport cu noi.
Prin firmanul de recunoaştere a Domnitorului, Turcia încerca să
impună şi unele restricţii ca : limitarea armatei la 30.000 de oameni,
dreptul de a încheia tratate sau convenţii cu alte state, emiterea de
m onedă naţională, fără autorizarea porţii, crearea de ordine sau deco
raţii. Dar scrisoarea prin care se acceptau clauzele firmanului era sem 
nată numai d e Carol I. Ori «Constituţia» din iulie, prin articolul 92, p a ra 
graful 2, preciza că nici un act al Domnitorului «nu va avea tărie dacă
nu v a fi contrasem nat de un ministru, care prin aceasta chiar, devine
răspunzător de acel act». în acest caz, scrisoarea principelui avea ca
racter de protocol şi nu putea implica un angajam ent juridic din partea
statului român.
în consecinţă, au fost promulgate legi care confirmau o suverani
tate de fapt. între acestea menţionăm legea pentru «adoptarea sistemu
lui monetar» promulgată la 22 aprilie/4 mai 1867, intrată în vigoare la
1 ianuarie 1868 şi legea pentru organizarea forţelor armate, din iulie
1868, care includea, în diverse forme de, încadrare pe toţi cetăţenii ro 
mâni de la douăzeci la cincizeci de ani.
în acelaşi timp pe plan extern se întreprind intense acţiuni diplo
matice, atît cu scop explorator pentru a sonda opiniile în cazul procla
mării independenţei, cît şi cu scopul încheierii de tratate.
îndeosebi convenţiile încheiate pentru numirile de agenţi diploma
tici pe lîngă marile puteri ca şi acelea pentru acorduri comerciale di
recte (nu prin intermediul Porţii), erau expresii concrete ale suverani
tăţii. Domnitorul Carol I declara în acest sens, la 26 mai—7 iunie 1875
în faţa Consiliului de m in iş tr i: «fiecare tratat încheiat de{ România cu
una din puterile garante însemna un pas înainte spre independenţa
sa» 43.
în această perioadă, diplomaţia noastră a fost mai activă în rela
ţiile cu puterile din centrul şi estul continentului. Rusia susţinea m işcă
rile de eliberare din Balcani. Revoltele devenite periodice, în Bosnia şi
H erţegovina (1852— 1853, 1858, 1862, 1875), cea din Bulgaria (1876), răz
boiul Serbiei şi M untenegrului împotriva Imperiului otoman (1876), au
• fost sprijinite moral sau m aterial de ţarul Rusiei.
în acelaşi context politic sud-est-european căruia îi aparţinem, în
martie 1868 era trimisă la Petersburg o misiune diplomatică română
condusă de Episcopul Melchisedec, avînd în componenţa ei şi pe Ioan
42. Cf. Chim Costescu, Colecţiune de legi, regulamente, acte..., 1886—1916, Bucureşti, 1916.
43. V. Maciu, op. cit., p. 193.
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Cantacuzino, fost ministru de finanţe. între temele ce trebuiau tratate era
cceea a jurisdicţiei consulare şi a tranzitului de arme achiziţionate din
Prusia. Episcopul Melchisedec avea şi misiunea de a asigura oficiali
tăţile de la Petersburg faţă de unele zvonuri calomnioase la adresa
Romniei, privind fidelitatea faţă ide Ortodoxie.
Delegaţia a fost primită «deosebit de amical» de ţar, de mitropolit
si de înalţii demnitari. îm păratul i s-a adresat de la început spunînd :
bunele dispoziţii ale Principelui Carol I se văd deja în persoanele ce
a ales ca intermediari». în domeniul politicii bisericeşti, s-a discutat
despre «propaganda catolică în România» — domnitorul fiind catolic
—, «secularizarea averilor bisericeşti», canonicitatea episcopilor aleşi în
rimpul lui Cuza Vodă ş.a. La o observaţie a unor diplomaţi ruşi din
Petersburg că el, ca episcop, ar trebui să ţină mai mult la m area Bise
rică Ortodoxă şi interesele ei, decît la legile şi tradiţiile ţării, M elchi
sedec a răspuns : Biserica nu se poate izola de ţa r ă ; interesele ţării nu
jo t să fie străine Bisericii. în timp ce şi Bismarck aprecia, într-o scri
soare către Carol I, din 27 februarie 1868, calitatea delegaţiei trimisă
In Rusia, ambasadorul Prusiei la Petersburg, De Reuss, scria Domnito
rului după încheierea misiunii : «Rezultate definitive nu sînt, totuşi,
s-au semănat germeni buni, şi e de nevoie acum ca să fie c u lt iv a ţi: disr-oziţiunile guvernului rus faţă de cel rom ân s-au ameliorat, în tot
razul»44. într-adevăr, regimul jurisdicţiei consulare va fi abolit la 22
noiembrie 1869 şi în acelaşi an primele arme din uzinele Prusiei soseau
in România prin Rusia. în ianuarie 1874, I. Filipescu ne reprezenta ca
=gent diplomatic la Petersburg 45.
în februarie 1867, se poate constata oricînd, că o misiune condusă
re ministrul de externe G. Ştirbei face cancelarului Austriei, Beust, p ro 
puneri pentru un tratat cuprinzînd între altele : comerţul direct şi de
tranzit pe baza unei depline reciprocităţi, reducerea tarifului vam al la
-r.ele articole, racordarea liniilor ferate, modificarea jurisdicţiei con
sulare, acreditarea unui agent diplomatic... Cancelarul acceptă în prinrîpiu p ro p u n e rile 46. Tratativele sînt însă îndreptate din cauza schimbă
rii guvernului de la Bucureşti. între timp, se constituie şi în imperiu
monarhia dualistă Austro-Ungaria. Iar în ţară se declanşează o cam 
panie de presă în legătură cu desfiinţarea autonomiei Transilvaniei şi
aiioirea ei la Ungaria. în ziarul «Perseverenţa» din 11/23 mai 1867,
Hajdeu scria : «că noi vom realiza nobila dorinţă, reunirea tuturor româ~I]or, căci ea este aspiraţia legitimă a paisprezece milioane de fraţi»,
:ar in numărul din 14/16 iunie 1867, analizind perioada de form are a
3 -Dorului român, arăta că aceasta «este în acelaşi timp perioada unei
unităţi naţionale primordiale».
Totuşi, o nouă misiune, Ioan Cantacuzino-Dim. Sturza, e trimisă la
V ien a , în ian. 1868. Cancelarul Beust expunea atunci astfel poziţia
Austro-Ungariei faţă de R o m â n ia : «Adevăratul obstacol care se opune
-U. Toate datele după Diculescu, C. € ., Episcopul Melchisedec, Bucureşti, 1908, p. 50, 51, 52, 139.
45.
Corespondance diplomatique roumaine sous le roi Charles I-er (1866—1880), publiăe... p ar Iorga N.,
-rc<îi, 1938, p. 110.,
Istoria României, Academia R. P. R., voi. IV, 1964, p. 574—575.
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la o acţiune francă şi loială între noi şi guvernul M oldo-Valah trebuie
căutată în maniera cu care el >(giuvernul român) înfăţişează situaţia
imperiului nostru şi eventualităţile viitorului său»... Orice proiect prejudiciabil faţă de ţara lor (de România n.n.), continua Cancelarul, e
departe de gîndirea noastră şi dimpotrivă, dorim să-i vedem asigurată
independenţa, dar o independenţă egală în toate direcţiile» 47.
în condiţiile istorice în care se afla, după războiul cu Prusia pe
care-1 pierduse, Austro-Ungaria avea în vedere propria consolidare a
unui imperiu multinaţional. Condusă de o diplomaţie elastică, în 1869,
acceptă o reprezentanţă rom ână la Viena, unde va fi trimis Ludovic
Steege, căruia împăratul, după instalarea la Bucureşti a unui guvern
mai moderat, D. Ghica-M. Kogălniceanu, îi declara, în septembrie 1869 :
«Noua stare de lucruri din România face să se spere la o perfectă în
ţelegere între cele două ţări» 48. Dezvoltînd această orientare politică
ldin v a ra anului 1874, A ustro-U ngaria ni se adresa în documentele diplo
matice, folosind titlul de «România», iar în 22 iunie—4 iulie 1875, în
cheia cu noi o convenţie comercială în condiţiile unor state suverane.
*
Prusia, deşi nu în imediată vecinătate era preocupată de situaţia
din Balcani pentru propria ei politică şi siguranţă. Bismarck, la inter
venţia cancelarului austriac B e u s t49, încă în 1868, făcea atent pe Carol I, prin'interm ediul tatălui acestuia, ca în politica externă România
«să întreţină relaţiile cele mai bune cu v e c in ii; atunci ea şi-ar lua în
chip firesc partea ei din fructele care nu vor lipsi să cadă la vreme,
din pomul european. Dar că nu trebuie să vrea să le culeagă singură
şi încă înainte ca fructele să se fi copt» 50. El, Bismarck, avea în v e 
dere un statu-quo la graniţa dintre România şi Austro-Ungaria şi «n-ar
fi dorit o apropiere prea puternică şi vizibilă a României faţă de Rusia».
Dimpotrivă, opinia exprim ată şi de un alt politician, Treitschke, era că
«statul român... poate juca un rol foarte util pentru pacea lumii... în aşa
fel încît nici Austria, nici Germania nu trebuie să admită distrugerea
acestui stat tînăr» 51. în acest sens şi pentru interese economice, Prusia
consimţise la livrarea de arme din uzinele Krupp, României şi în 1871,
un agent diplomatic, în persoana lui P. P. Carp era la B e rlin 52. După
confruntarea franco-germană, din- 1870, şi manifestările filo-franceze de
la noi, Bismarck cerea lui Carol I, în 1871, «să se sprijine pe guvernul
conservator» al lui Lascăr Catargiu, iar ambasadorul germ an de la Con
stantinopol, Keiserling făcea cunoscut agentului rom ân S t r a t : «O per- •
fectă înţelegere domneşte astăzi între Prusia şi A ustria şi instrucţiunile
celor două guverne, privind problemele României, sînt aproape iden
tice». Recomanda deasem enea intimitate, înţelegere cu Poarta O to
m ană 5S. O sincronizare a politicii prusiace cu cea austro-ungară se va
47.
48.
51.
52.
53.

Correspondance diplomaţi que».., p. XIV—XV.
Ibidem, p. 47.
49. Ibidem, p. XII..
50. V. Maciu, op. cit., p. 135.
N. Iorga, în Correspondance d i p t o m a t i q u e , p. XXXI.
Correspondance diplomatique..., p. 80.
•
Ibidem, p. XXII, 81.

,

.

.

ANIVERSĂRI — COMEMORĂRI

447

continua în aceşti ani. Va lua chiar o formă tripartită pentru cîtva
timp, prin alianţa celor trei îm p ă r a ţi: W ilhelm I, A lexandru al II-lea
şi Francisc Iosif, rezultată din întîlnirea acestora de la Berlin, în sep
tembrie 1872.
înrudit şi el cu Carol I, Napoleon al III-lea a fost de acord cu
schimbarea din 1866, contînd pe o alianţă mai strînsă, în această parte
a Europei. în anii următori apar însă noi situaţii şi interese politice,
în 1867, Domnitorul înlocuieşte misiunea militară franceză la Bucu
reşti, cu una prusiacă. în acelaşi timp, împăratul nu vedea cu ochi buni
apropierea noastră de Rusia ori Prusia şi nu dorea o slăbire a Impe
riului otoman. Consimţea mai curînd la o ataşare a României de AustroUngaria, căreia intenţiona să-i ofere compensaţii pe seama n o a s t r ă 54,
In schimbul reorientării politicii ei spre Franţa şi trecerii Veneţiei la
Italia.
în scrisoarea de răspuns către Carol I, Napoleon al III-lea, în drum
spre Saltzburg, unde urma să se întîlnească cu împăratul Francisc Iosif,
îl prevenea asupra «relaţiilor cu coreligionarii din Transilvania» 55. Iar
cînd agentul diplomatic Strat, de la Paris, îl solicită pentru cererile
naţionale imediate — jurisdicţia consulară şi reprezentarea diplomatică
în străinătate, pe care o aveam din partea statului francez, împăratul
îi replică : «Ştiţi că politica Franţei a fost totdeauna din cele mai dezin
teresate faţă de România. Intenţia noastră a fost totdeauna să ridicăm
această ţară şi să-i venim în ajutor..., dar guvernul român să intre pe
calea conservatoare, care este singura bună pentru interesele Româ
niei şi simpatiile noastre vor fi cîştigate» 56.
în linii mari, poziţia Franţei va rămîne aceeaşi şi după 1870. M i
nistrul de externe Louis Decazes considera, bunăoară, inoportune şi pri
mejdioase revendicările României faţă de Poartă, din iulie 1876 57.
*
Anglia a fost perm anent preocupată, în această perioadă, de ceea
ce se num ea atunci — echilibrul european. Ea apăra, în acest scop,
integritatea şi puterea Imperiului otoman pentru a putea păstra con
trolul strîm to rilo r; de aceea privea negativ lupta de neatîrnare şi d eta
şare a României, de Poartă. Consecinţa acestei politici : Anglia n-a
acceptat o reprezentanţă diplomatică rom ână la Londra. Totuşi, în n o 
iembrie 1876, încheia un «aranjam ent comercial cu România» şi minis
trul englez, Salisbury încredinţa pe I. Ghica trimis de guvern cu un
memoriu la Londra, că «poartă cel mai m are interes liniştei şi prospe
rităţii României», dar că «nu depinde de m arile puteri ale Europei să
54.
La 21 sept—3 oct., 1867, I. Andrassy pe atunci prim-ministru al Ungariei declara
G. Ştirbei : «Ştiţi că. s-a vorbit despre Provinciile dunărene în întrevederea dintre îm păraţi, din august
trecut de la Saltzburg. îm păratul Napoleon a venit să ne ofere Principatele. Eu am răspuns îm păratului
Napoleon, continuă contele Andrassy : Sire, ne oferiţi ceea ce nu vă aparţine şi ceea ce noi nu putem
păstra. îm păratul Francisc Iosif n-ar putea accepta danii» (N. Iorga, Correspondance diplomatique...,
p. 7—8, şi V. Maciu, op. cit., p. 127)*,
55. V. Maciu, op. cit., p. 126,
56. N. Iorga, Correspondance..., p. 58—39.
57.Ibidem , p. 202.
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facă o barieră puternică împotriva tendinţelor, care periodic ameninţă
liniştea şi echilibrul politic în Orient» 58.
Italia îşi desăvîrşea în această perioadă unificarea (1871) şi îşi lua
locul între marile puteri europene. Adînci legături etnice şi istoricer
ca şi lupta pentru eliberare şi unitate ce se desfăşurase o vrem e simul
tan şi cu un sprijin moral reciproc, erau baze bune pentru noi relaţii
de solidaritate cu ţelul nostru. Cînd trimisul român C. Esarcu îşi p re
zenta scrisorile de acreditare la 5/II 1874, ca agent diplomatic, declară
ministrului de externe Visconti Vinosta : «Privirile României sînt în
dreptate spre Italia». Ministrul italian îi răspunde apelînd la o veche
înţelepciune : «Este bine ca o naţiune să-şi dezvolte singură forţele
sale», şi, consiliindu-1 să nu deschidă problema Orientului, întrucît
aceasta angajează şi alte state, adăugă totuşi diplomatic : «Dreptul, cînd
cineva are prudenţă şi ştie să aştepte, triumfă totdeauna» 59.
Italia, în consens cu Franţa şi Anglia, era pentru m enţinerea echi
librului european de atunci şi în consecinţă pentru «menţinerea neştir
bită» a imperiului otoman. Potrivit unui rap o rt al agentului român din
16— 28 ianuarie 1876 «guvernul italian considera că tot turcii sînt cei
mai buni paznici ai Bosforului» 60.
Obiectivul reprezentanţei noastre la Roma era, se înţelege, cîştigarea cercurilor politice italiene pentru un sprijin activ în vederea
independenţei sau cel puţin al neopunerii ei, al unei poziţii favorabile,
deschise, în momentul cînd evenim entele ne îngăduiau s-o proclamăm.
Limitat de conjunctură, totuşi cu simpatii evidente pentru noi, acelaşi
Visconti făcea, în 1874 observaţia că «dacă n-ar fi decît România, afa
cerea ar fi mai simplă, căci România singură n-ar da naştere chestiunii
O rie n tu lu i; dar sînt şi alte populaţii care complică problema» 61. Toc
mai pentru a distinge nişte situaţii, parţial unite, în această disputată
«chestiune orientală», V. Boerescu găsea oportun să afirme, în 1875 :
«Orientul începe pe malul drept al D u n ă r ii; de la malul stîng începe
deja O ccid en tu l» 62. Puterile occidentale reprezentau o contra-pondere,
dar «problema orientală» se va rezolva în Orient».
în ţară se conturau, tot mai expresiv, două curente de opinie. —
Unul moderat, îmbrăţişat de conservatori, urm ărea independenţa sta
tului pe calea diplomatică, a tratativelor. Se căuta cointeresarea uneia
sau mai multor puteri în alcătuirea unui stat român de echilibru la g u 
rile Dunării. A şa cum fuseserăm sprijiniţi de Franţa şi alte puteri în
cauza unirii, se încerca şi.acum o asemenea cale.
—
Celălalt, susţinut de radicali, socotea că independenţa n aţio 
nală nu poate fi lăsată pe seama atitudinii binevoitoare a marilor puteri,
implicînd noi obligaţii faţă de acestea, ci trebuie să fie o urm are fi
rească a eforturilor întregului popor. Dezvoltînd consecvent conştiinţa
şi dem nitatea etnică, forţa naţională şi spirituală a ţării, ne puteam apăra
58. Ibidem, p. 229—230.
59. N. Bossi, "Politica externă a României între 1873—1880 privită de la agenţia diplomatică din
din Roma, Bucureşti, 1928, p. 10.
60. Correspondance diplomatique roumaine sous le roi..., p. 158.
61. N. Bossi, op. cit., p. 57.
62. Ibidem.
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legal, pe baza dreptului internaţional, suveranitatea, dacă Imperiul
otoman ar fi manifestat «absurde pretenţii asupra statului nostru». Iar
cînd evenim entele ar fi devenit favorabile, Turcia n-ar fi putut ignora
sau minimaliza, la nesfârşit, însem nătatea dobîndită de naţionalităţile
aflate sub suzeranitatea e i ; în ce ne priveşte, a României cu «situaţia
ei geografică, numărul fiilor ei, inteligenţa şi gloriosul ei trecut» 63. Nu
erau excluse într-o asemenea optică nici insurecţiile sau participarea
la un eventual m are «conflict» redeschis în sud-estul european, prin
care ne puteam revendica drepturi/la masa tratativelor. Ţări ca': Grecia,
Belgia, Italia serveau drept exemple în acest sens. Fireşte, cele două
poziţii au acţionat şi reciproc.;
Dintre acţiunile diplomatice mai im portante din această perioadă,
se impun acum aceea a lui V. Boerescu din 1873 şi a lui M. Kogălni
ceanu, din 1876. Proiectul de independenţă a lui V. Boerescu ministrul
de externe (1874— 1875) prevăzînd : recunoaşterea individualităţii sta
tului, numele istoric de România, admiterea trimisului român la C onstan
tinopol în corpul diplomatic ş.a., a fost supus guvernului, la 24 august—
5 septembrie 1873, dar «amînat ca inoportun» 64. Fiind consultate p u te 
rile europene, nu-şi oferiseră s p r ijin u l; în schimb ceruseră guvernului
român «prudenţă şi aşteptare».
în timp ce Serbia şi M untenegrul declarau, în iunie 1876 război
Turciei, M. Kogălniceanu ministrul de externe al României, trimitea la
Constantinopol, în 16/28 iunie 1876, un memoriu conţinînd şapte re v e n 
dicări, în schimbul rămînerii noastre în neutralitate faţă de conflictul
ce se declanşase. A sem ănătoare cu cele propuse de V. Boierescu, re 
vendicările cereau : 1. recunoaşterea individualităţii statului rom ân şi a
numelui de România ; 2. admiterea reprezentantului ei în corpul diplo
matic ; 3. asimilarea supuşilor români din Turcia situaţiei celorlalţi su
puşi s t r ă i n i ; 4. inviolabilitatea teritoriului român ; 5. încheierea cu Im
periul otoman de convenţii comerciale, poştale, telegrafice ; 6. recunoaşT
terea paşaportului român ; 7. fixarea graniţelor între Turcia şi România
Ia gurile Dunării. în încheiere se arăta că, în caz de respingere a aces
tor revendicări, România va fi nevoită să-şi schimbe atitudinea.
Guvernul otoman n-a privit cu luciditate, nici justeţea memoriului
român, nici situaţia momentului istoric. La 29 iulie 1876, I. Ghica raportă
de la Constantinopol prima luare de poziţie, aceea a Marelui Vizir :
cPentru moment, Poarta e ocupată cu lucruri mai importante» 6r\ în ace
laşi timp I. L. M aiorescu comunica de la Berlin că memoriul cu dolean
ţele românilor faţă de Turcia se află în discuţie? între Germania, Rusia
si Austria şi e socotit «foarte m oderat şi just» 66. Totuşi, «Journal de
St. Petersburg» s'cria că «puterile, preocupate de pace, nu admit pretentfi necuprinse în problemele pe care le îmbrăţişează înţelegerea dintre
cabinete» 67. Decazes telegrafiază ambasadorului francez de la C onstan
tinopol că pretenţiile române sînt «dangereuses et fâcheuses» 68. La Lon________________________________________ __ _______________________ _______________________

.4.-

i

65. Aceste poziţii erau expuse în presa de orientare radicală ; vezi «Românul» din 1873—1874.
64. Vezi : Stan Apostol, Independenţa statală in gîndirea şi practica politică a anilor 1859—1877?
^Revista de Istorie», nr. 10, 1975, p. 1519—1521 ; vezi şi Istoria Românilor..., p. 581.
65. Correspondance diplomatique..., p. 211.
66. Ibidem, p. 198.
67. Ibidem, p. 208.
68. Ibidem, p. 208.
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dra, guvernul considera că această acţiune lasă să se întrevadă, «în taină
proiecte împotriva turcilor», iar ambasadorul englez la Constantinopol
declara că «insurgenţii au, dreptul la independenţa lor, dacă ştiu să
şi-o cucerească» 6d. Opinia lui I. Ghica, reflectînd atmosfera din capi
tala Turciei, era că «icea mai m are parte din punctele expuse sînt juste
şi puteau găsi cîştig de cauză,) mai tîrziu» 70.
Acest «mai tîrziu» însă, avea să pună în mişcare alţi factori şi altă
soluţie. Războiul Serbiei şi M untenegrului care aveau drept scop schim
barea autonomiei în independenţă deplină faţă de Poartă, revolta p a
trioţilor bulgari (aprilie 1876), reprim ată sîngeros de turci, mişcările in
tern e din imperiul otoman şi asasinarea sultanului Abdlilazis (18/30 mai
1876), precipitau evenimentele.
La 26 iunie/8 iulie 1876 are loc la Reichstadt (Boemia) întîlnirea
dintre A lexandru al II-lea şi Francisc Iosif, unde cad de acord asupra
atitudinii faţă de Turcia. în eventualitatea unui război ruso-turc, A us
tria urm a să păstreze neutralitatea, primind în schimb, drept com pen
saţii, Bosnia şi Herţegovina, Rusia urma să revină la graniţele din 1856,
iar Bulgaria să capete autonomie.
în ţară, la 24 iulie/5 august 1876, I. C. Brătianu e însărcinat să for
meze un nou guvern din radicali şi unii moderaţi. îm păratul Francisc
Iosif venit în Transilvania, I. C. Brătianu găseşte oportun să-i facă o
vizită de curtoazie la Sibiu, pentru a-1 asicjura de bunele intenţii ale
României. în septembrie 1876, primul ministru, în fruntea unei delegaţii
guvernam entale, merge la Livadia în Crimeia, unde ţarul A lexandru al
II-lea ţine un consiliu privind deciziile viitoare în legătură cu Turcia.
Delegaţia a tratat cu cancelarul Gorceacov şi a fpst primită de ţar. S-a
stabilit în principiu trecerea armatelor ruseşti prin România, împotriva
imperiului otoman. O convenţie în acest scop urma să fie semnată.
Concom itent cu aceste acţiuni, guvernul trimitea pe C. A. Rosetti
la Paris şi I. Ghica la Londra, care oficial tratau convenţii comerciale,
iar paralele aveau misiunea secretă să consulte cele două guverne, pri
vind apărarea neutralităţii României, în caz de conflict. în condiţiile de
atunci, guvernele celor două ţări sprijineau principial neutralitatea, noas
tră , dar practic garanţiile au lipsit.
La 21 oct./2 noiembrie 1876, prin intervenţia Rusiei, Poarta a accep
ta t armistiţiul)! cu Serbia. Iar la 11/23 decembrie adoptă o nouă constituţie
mai liberală, elaborată de fruntaşul politic M idhat Paşa, dar în care,
prin art. 7, România, Serbia, M untenegrul erau considerate ca făcînd
încă parte din Imperiul otoman. Sultanului i se acorda un drept de
învestitură. Primul ministru I. C. Brătianu protestează, declarînd : «Ro
m ânia se află în faţa încălcării drepturilor sale pentru care, secole, ro 
mânii şi-au* vărsat sîngele... Nici sabia lungă a lui Baiazid sau Mahomed
nu a putut să pătrundă pînă în munţii României, unde cutează astăzi
să străbată M idhat Paşa cu constituţia lui» 71.
69. Ibidem, p. 204.
70. Ibidem, p. 204.
71.
Ciochie, N., Contribuţii la relaţiile Româno-Slrbe, ki «Analele Universităţii Bucureşti», Secţia
Jlstorie, Anul XXI*!, nr. I, 1974, p. 76.
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Pentru a evita izbucnirea războiului ruso-turc, Anglia în înţelegere
cu Rusia a cerut convocarea unei conferinţe a marilor puteri. Aceasta
s-a ţinut în dec.—ian. 1876— 1877, la Constantinopol..
Conferinţa lua în considerare proiecte colective ale puterilor eu ro 
pene care prevedeau măsuri «administrative, fiscale, militare şi judici
are pentru regiunile Bosniei, Herţegovinei, Bulgariei...». De asem enea n u 
mirea de «guvernatori creştini» şi înfiinţarea de «comisii mixte» cu
participarea puterilor garante. Un contingent, de trei mii de belgieni,
era propus ca «garanţie» şi I. Ghica, de la Constantinopol, întreba dacă
«n-ar putea fi întrebuinţate trupe române» 72, în acest scop. Turcia a
refuzat să accepte hotărîrile conferinţei prin care — după observaţia
unui istoric contemporan, era «supusă de astă dată unor serioase ten ta
tive de dezm em brare pe cale diplomatică» 73. Marele vizir Midhat Paşa,
referindu-se mai ales la consecinţele acceptării unor «comisii străine»,
considera că odată cu acest obicei «conducerea treburilor statului va
lua cu totul forma unei politici străine şi este mai mult ca sigur că
după aceea, va fi cu neputinţă să mai scăpăm de această situaţie» 74.
Urmările atitudinii Turciei puteau fi prevăzute. O confruntare armată
devenea iminentă. M idhat Paşa chiar declara : «A prefera războiul este
mai potrivit şi se cuvine cinsteiljşi demnităţii împărăţiei» 75.
Puterile sem natare ale tratatului de la Paris, fără Turcia, încearcă
totuşi evitarea conflictului p r in tr - u n . nou protocol încheiat la Londra
(19/31 martie). Se făceau Turciei recomandări în sensul celor de la
Constantinopol. Poarta a refuzat şi de data aceasta propunerile. Potrivit
circularei ministrului de externe Savfet Paşa, drept răspuns la protocolul
din 31 martie, Turcia era dispusă să acorde reforme, dar — conform
Constituţiei sale şi în «plenitudinea libertăţii». în acelaşi timp, «în cali
tatea ei de stat independent nu se putea recunoaşte situată sub vreo su 
praveghere colectivă sau nu», fapt care i-ar fi conferit «o poziţie um i
litoare şi fără exemplu în lume» 76. Ştia să apere independenţa proprie ;
însă nu ştia s-o recunoască altora.
Atitudinea ei o depărta şi o lipsea de sprijinul puterilor europene,
iar Rusia putea spune că «refuzarea propunerilor ne sileşte să recurgem
la arme» 77
în timpul conferinţei d e la Constantinopol, o delegaţie alcătuită din
D. Brătianu şi G. Cantacuzino, împreună cu agentul diplomatic de aici
I. Ghica, au expus şi apărat poziţia României în contextul noilor eveni
mente. O notă diplomatică din 16/28 decembrie, adresată tuturor pleni
potenţiarilor participanţi la conferinţă, M arelui Vizir, precum şi lui Tissot, ministrul Franţei la A tena şi filo-român, cerea garantarea, atît a
neutralităţii ţării, cît şi a integrităţii teritoriului nostru, încît, în cazul
unui conflict arm at între una din părţile garante şi Sublima Poartă,
72.
73.
75.
77.

Correspondance diplomatique..,, p. 232—233.
Mustafa Aii Mehmed, op. cit., p. 346.
74. Ibidem, p. 346—347.
Ibidem, p. 347 .
76. Cf. Correspondance diplomatique..., p. 250.
Mustafa Aii Mehmed, op. cit., p. 347.
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România să nu devină teatru de război» 78. în acelaşi timp era adresat
şi un protest oficial din partea guvernului român, în legătură cu p re v e 
derile art. 7, din noua Constituţie otomană. Conferinţa s-a sfîrşit fără
a lua în discuţie revendicările noastre, iar la protestul demn al Româ
niei, faţă de Poartă, Savfet Paşa m enţinea ideea că facem parte din im
periu 79. Puterile .«garante» nu ne asigurau nişte garanţii legitime, iar
Turcia n u consimţea la o independenţă reală.
M ijloacele diplomatice, căi ale raţiunii şi bunului simţ, n-au fost,
din nefericire, încă destul de puternice pentru a preîntîm pina forţa b ru 
tală a armelor.
Calea către realizarea idealului nostru naţional era acum partici
parea alături de Rusia la evenim entele în curs de desfăşurare. La 4/16
aprilie 1877, în urma unui consiliu lărgit, M. Kogălniceanu, ministru de
externe, semnează cu baronul Stuart, din partea Rusiei, Convenţia prin
care se acorda liberă trecere trupelor ruseşti prin ţara noastră spre T ur
cia. Convenţia se angaja să respecte «drepturile politice ale statului Ro
mân, aşa cum rezultă din legile interioare şi tratatele existente, precum
şi să menţină şi să apere integritatea României» 80. Corpurile legiuitoare
o aprobau la 14/20 aprilie. încă din 6/18 aprilie fusese dat decretul de
mobilizare şi armata rom ână lua poziţii de-a lungul Dunării pentru a
împiedica trupele turceşti să creeze front pe teritoriul nostru.
La 12/24 aprilie, Rusia declară război Turciei şi imediat trupele ei
trec frontiera noastră, înaintînd spre Dunăre. Vase de război turceşti
bom bardează Brăila, Călăraşi, Olteniţa, Calafat. în ţară au loc inari pro
teste. Corespondentul ziarului «Le Constitutionnel» din Bucureşti- scria
la Paris : N u vă faceţi idee, de indignarea care domneşte în Bucureşti
contra turcilor. Lumea e hotărîtă la cele mai mari sacrificii pentru a
cuceri independenţa 81.
■într-o asemenea stare de spirit, la 29 aprilie— 11 mai, A dunarea De
putaţilor votează o moţiune care proclamă starea de război cu Turcia,
apreciind ca independenţa să fie recunoscută la sfîrşitul războiului. Se
natul aprobă a doua, zi o moţiune similară.
în acelaşi timp, o notă circulară a ministerului de externe trimisă
agenţilor diplomatici la 2/14 mai justifică şi pentru străinătate sem narea
convenţiei cu Rusia, în condiţiile «respectului individualităţii, instituţii
lor României şi garantării limitelor teritoriale», cu precizarea : «Româ
nia are dreptul să se preocupe de conservarea ei cînd prin poziţia ei
geografică se află situată, într-un anume fel, în centrul (au foyer) unui
război, devenit de aci înainte inevitabil...». M enţionînd în continuareatacurile turceşti pe malul Dunării, precum şi suspendarea din funcţie a
agentului diplomatic de la Constantinopol, arată că toate acestea «nu
mai lasă nici o îndoială că sîntem în război cu Turcia şi acest război
78.
80.
partea II,
81.
Bucureşti,

V. Maciu, op. cit., p. 250.
79. Ibidem, p. 259.
în : Documente privind Istoria României — Războiul Independenţei, Buc., 1952—1955, voi. V,
p. 112.
N. Iorga, Războiul pentru independenţa României. — Acţiuni diplomatice şi stări de spirit,
1927, p. 91.
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ne-a fost declarat de Sublima Poartă î n s ă ş i ; ea este aceea care a rupt
legăturile existente între ea şi România» 82
Aceste acte energice pregăteau terenul pentru decizia istorică ce
urma să fie luată.
La 9 mai 1877, Consiliul de Miniştri, întrunit în sesiune extraoidinară dimineaţa, hotărăşte convocarea corpurilor legiuitoare pentru ora
13. După trecerea prin vot a două proiecte de legi ale ordinei de zi,
parlamentari amintiţi mai înainte : Fleva, Stolojan, Fălcoianu adresează
guvernului interpelarea : Dacă s-a adus la cunoştinţa puterilor garante
ruperea legăturilor cu Poarta şi independenţa absolută a României, consacrîndu-se astfel oficial votul Adunării din 29 april—2 mai. A răspunjs
cum se ştie, M. Kogălniceanu în calitate de ministru de externe, sub
liniind : «Camera şi Senatul (prin votul de la 20 apr./II mai) au recu 
noscut că sîntem în stare de război, au recunoscut că sîntem dezlegaţi
de legăturile noastre cu înalta Poartă şi că acele legături sînt rupte,
mai întîi de către înalta Poartă. Cu starea de război, cu legăturii^
rupte, ce sîntem ? Sîntem independenţi, sîntem naţiune de sine stătă
toare...», şi încheia : «voim să fim independenţi pentru că voim să trăim
cu viaţa noastră proprie» 83.
La răspunsul lui Kogălniceanu, N. Fleva propune m oţiunea : «Ca
mera mulţumită de explicările guvernului asupra urmărilor ce a dat
votului din 29 apr. a.c., ia act că războiul între România şi Turcia, că
ruperea legăturilor noastre cu Poarta şi independenţa absolută a Ro
mâniei, au primit consacrarea lor oficială 84. Primită cu aplauze prelun
gite,, moţiunea a fost votată în entuziasmul celor de fată. Senatul a votat
o moţiune propusă de I. Ghica, în acelaşi sens, specificînd că prin «si
tuaţia produsă României de Imperiul otoman, consideră statul român
independent şi invită guvernul să ia măsuri pentru ca independenţa să-i
fie recunoscută» 85. Independenţa era astfel proclamată prin vot naţional
si urma acum să fie cucerită, prin eforturile întregii naţiuni.
Cabinetele europene au răspuns diferit la decizia României, dar în
general fără a dovedi un suficient simţ al istoriei. Turcia, se înţelege,
~ra împotrivă şi găsea de cuviinţă să-şi susţină «drepturile ei intacte».
Anglia nu dorea o slăbire a Imperiului otoman şi «integritatea» acestuia
(devenise o constantă a politicii ei orientale 86. întrebat de ambasadorul
englez la Petersburg asupra atitudinii Rusiei, privind proclam area inde
pendenţei României, Gorceacov a răspuns că el o priveşte ca un fapt
!biplinit, de facto, dar nu de ju re ...87.
La Berlin, Bulow comunica agentului diplomatic român că problema
independenţei României nu v a putea fi rezolvată decît în m o m e n tu l'în 
cheierii păcii şi că decizia guvernului germ an în această chestiune deDinde de modul în care vor fi reglem entate interesele supuşilor şi ac
82. Correspondance diplomatique..., p. 255—258.
83. Documente privind Istoria României, voi. II, ian. 1877—9 mai 1877, Bucureşti, Ed. Acad. R. P. R.,
Şl 567—668.
84. Ib id e m ; de asemenea în Correspondance diplomatique..., p. 261.
85. Correspondance diplomatique..., p. 261.
86. General Rosetti, Relaţii anglo-române în perioada războiului din 1877—1878, Văleni de
1928.
87. V. Maciu, op. cit., p. 299.
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ţionarilor germani în România 88. Agentul diplomatic mai raporta, că
ziarul National Zeitung «pledează cauza independenţei române, dar în
beneficiul exclusiv al străinilor» 89.
I. Andrassy, la Viena, nu se arată «nici mişcat, nici tulburat», dar
considera că «aparţine colectivităţii Puterilor să se pronunţe asupra in
dependenţei României şi că momentul pentru a o face, trebuie să fie
acela în care aceste puteri se vor reuni pentru a cunoaşte condiţiile
păcii» 90.
La Paris, ministrul Decazes păstra o «rezervă absolută» mai ales.
pentru că Thiers, în opoziţie, se declara turc of il. Personal, ministrul de
externe italian Mel^gari, ne era favorabil : «Istoria noastră şi a voastră,,
declara el agentului nostru Obedenaru, ne dovedesc îndeajuns că Italia
are o vie simpatie pentru R o m ân ia» 91. în acest sens, guvernul italian
aproba tacit actul de la 9/21 mai. Păstra totuşi rezervă, pînă după răz
boi, datorită relaţiilor ei cu Franţa şi Anglia. în schimb ziarul oficios.
Diritto susţinea /public cauza; noastră.
De observat că şi în presa americană era consemnat evenimentul.
M arele cotidian The N e w Y o rk Times anunţa periodic, la timp, impor
tanţa actelor istorice, cu unele detalii ca : hotărîrea Camerei privind
independenţa şi declaraţia de război T urciei; Textul d e c la ra ţie i. inde
pendenţei ; Te-Deumul din Catedrală ; M ăsurile financiare e t c . 92. Re
vista The Penn M onthly din Philadelphia comunica de asem enea ştirea,
sub titlul : «Roumania declares her Independence» 93. Semnificativ era.
ecoul declarării independenţei în Transilvania. Des Osten din Viena (in
formaţie reluată de «Românul» din 13 mai 1877) relata că — «Pretu
tindeni în provinciile rom âne din Austria se rostesc rugăciuni către cer
ca să binecuvinteze armele române».
*
t
\

Acest m are act naţional se va decide de acum, nu în cabinete diplo
matice, ci în asprimea cîmpului de luptă ; valorile se cuceresc. Eram.
conştienţi de aceasta. Primul ministru I. C. Brătianu declarase la 9 m a i :
«în marginile dar ale României, care de fapt şi de drept public european
este patrimoniul nostru... ne vedem siliţi astăzi a lupta pînă la extrem
pentru apărarea drepturilor şi independenţei noastre» 94.
Războiul ruso-româno-turc s-a desfăşurat lîn condiţiile cunoscute.
România a participat cu circa 100.000 de oameni, între care 58.700 arm ată
activă. La început trupele rom âne asigurau doar frontierele pe malul
Dunării, îndeosebi spre vest, între Giurgiu—Calafat. Se considera că re 
zistenţa turcească va ceda repede în faţa atacului impetuos al arm a
telor ruse. La început, într-adevăr, acestea forţînd trecerea Dunării, întîi în Dobrogea (22 iunie), apoi în Bulgaria, pe la Zimnicea, în noaptea
88. Correspondance diplomatique...,, p. 266.
89. Ibidem, p. 267.
90. Correspondance diplomatique..., p. 270.
91. Ibidem , p. 269.
92. Copia după «The New York Times» — Index, 1875—1879 (am avut-o la îndemînă prin bunăvoinţa.»
D-nei Cornelia Bodea).
93. Voi. v i n , 1877, p. 482.
94. Lui C. A. Rosetti..., p. 330^
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de 26—27 iunie, au înaintat fulgerător pe linia Siştov, Tîrnova, prin trecătoarea Sipca, pînă dincolo de Balcani — la Stara-Zagora. In această
perioadă, trupele române, răspunzînd atacurilor turceşti de peste DunăTe, de la Nicopole şi Vidin, au ţinut în loc trupele otomane masate în
zona vestică a frontului. Agenţia «Havas», într-un comentariu, publicat
şi de ziarul Românul, în 17 iulie 1877, aprecia că armata română «ser
vise de aripă dreaptă, armatei ruseşti, neutralizînd astfel o forţă de
40.000 de oameni, pînă în momentul cînd s-a efectuat trecerea la Siştov,
(a armatei ruse)... Focul susţinut de români, pe toată linia, a ţinut pe
turci în respect, după cum o atestă raportul justificativ al lui AbdulKerim însuşi... Şi spiritele cele mai prevenite şi mai puţin simpatice
României, conclude comunicatul, vor trebui să recunoască cu Abdul-Kerim Paşa, că acest rol este departe de a fi fost pasiv». Dealtfel, com en
tariul agenţiei Havas sintetiza ştirile publicate de presa europeană, ita 
liană, franceză, germană, în ziare ca : La Republique Frangaise, Le Bien
public, 11 dovere, Ulllustrazione Italiana, sau revista germ ană M ilita r
W ochenblatt, în care se aduceau elogii armatei române. De menţionat,
de asemenea, că la bateriile militare româneşti angajate în luptă cu for
ţele turceşti, participau voluntari din Bucovina, Transilvania, Banat. Era
un simbol şi o anticipare a viitoarei uniri a tuturor românilor.
în luna iulie însă, după ce Plevna, punct strategic principal, apărat
de Osman P aşa.cu peste 30.000 de soldaţi, rezistă puternic şi respinge
atacurile trupelor ruseşti, M arele Duce Nicolae cere insistent cooperare
activă a armatei române, peste Dunăre, în Bulgaria. «Turcii, se spune în
telegrama adresată Domnitorului Carol I, la 19/31 iulie, îngrămădind
cele mai mari mase la Plevna, ne copleşesc. Rog a face fuziune, dem on
straţie şi, dacă e posibil trecerea Dunării pe care tu- doreşti s-o faci.
între Jiu şi Corabia această demonstraţie e indispensabilă pentru a faci
lita mişcările mele, Nicolae...» 95.
După întrevederile dintre Carol I şi I. C. Brătianu, pe de o parte şi
Marele Duce Nicolae şi apoi ţarul A lexandru al II-lea pe de altă p a rte r
s-a decis trecerea Dunării de către trupelej,' române.
Forţele unite rom âno-ruse din sectorul Plevna au fost puse sub co
manda Domnitorului Carol I, secundat de generalul rus Zotov, ca şef
ce stat m ajor — din luna septembrie de generalul Todleben — şi de
generalul român Al. Cernat. (
La 20 august 1877, în ordinul de zi pentru trecerea Dunării, Dom
nitorul sublinia astfel însem nătatea m o m e n tu lu i: «Oşteni, ...războiul se
apropie de hotarele noastre şi dacă turcii ar fi învingători, este în v e
derat că ar năvăli cu toţii, asupra ţării, aducînd cu dînşii măcelul, p ră 
darea şi pustiirea». Şi c o n ti n u a : «Oşteni români, voi ştiţi cît de mult
a suferit patria noastră pe timp de 200 ani, în care vi se răpiseră m ij
loacele de a mai apăra bărbăteşte, pe cîmpul de bătaie, drepturile ei.
Astăzi aveţi ocaziunea de a arăta din nou vitejia voastră şi Europa în
treagă stă cu ochii ţintiţi spre voi. înainte dar cu inima rom ânească şi
/ m e a să ne judece după faptele noastre» 96.
4

95. Citat după C. C. Giurescu, Istoria Românilor, Ed. II, p. 752.
9*. Cf. Documente privind Istoria României. Războiul pentru independenţă, voi. V, p. 544.
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Trecerea fluviului s-a făcut pe un pod de vase construit atunci, la
Siliştioara, lîngă Corabia, în prezenţa autorităţilor statului. Episcopul de
Rîmnic, A tanasie Stoienescu «binecuvînta oştile României noi» 97.
O rganizarea unei asemenea operaţiuni, ţinuta şi curajul trupelor ro
mâne, au făcut de la început o deosebită impresie străinilor prezenţi aici.
In timp ce un maior de geniu englez venit să vadă războiul, este plin
de admiraţie pentru podul făcut de români, peste Dunăre, despre care
spune că este o splendidă sforţare de inginerie de război, coresponden
tul lui Daily N ew s scrie despre trupele româneşti care soseau în faţa
Plevnei : «Se prezintă bine, au moralul ridicat şi sînt bine antrenate. Şi
face precizarea că lor (românilor) li s-a încredinţat sectorul cel mai greu
şi mai puternic întărit, deşi sînt inferiori num ericeşte ruşilor». Acelaşi
corespondent arată că «artileria rom ânească s-a aşezat în cîmp deschis,
în imediata apropiere a turcilor, memţinîndu-şi poziţia cu tot focul năpraznic al acestora din urmă» 98. Iar în corespondenţa din 24 august,
primită de la Gorni Studen, acelaşi ziar observă : «Autorităţile ruseşti
sînt foarte mulţumite de aspectul şi eficacitatea artileriei române. Nu
se vorbeşte decît de oştile româneşti cu o consideraţie particulară».
Plevna a putut fi ocupată numai prin încercuire şi blocadă. Au fost
cucerite în acelaşi timp de către români, redute din faţa ei : Griviţa I,
Rahova, Opanez. Ocuparea Griviţei s-a produs la 11 sept., după patru
asalturi sîngeroase. Aici au căzut eroic maiorul Gheorghe Şonţu şi căitanul W alter Mărăcineanu.
Eroismul trupelor române a provocat admiraţia corespondenţilor de
presă străini, dintre care unii au însoţit trupele chiar pe linia frontului.
Lachman, corespondentul ziarului american Gazeta de Chicago, precum
şi al celui elveţian Bund, a pătruns la 27 august/8 septembrie pînă în
prima linie de luptă, cînd trupele române au cucerit redanul care aco
perea întăriturile Griviţei. El a simţit nevoia să comunice adînca lui
impresie nu numai ziarelor american şi elveţian, ci şi ziarului «Româ
nul». A cesta publică corespondenţa primită la 3 sept. de unde citim :
«Focul turcilor îndreptat asupra atacurilor era foarte puternic..., cum
nu am văzut nici la Solferino şi nici la Custozza. Niciodată n-aş fi cre
zut să văd atîta bravură la o trupă, care pînă acum nu a cunoscut fo
cul... Am ferma convingere că armata rom ână merită a fi pusă lîngă
orice arm ată a Europei şi oricine poate fi mîndru de soldaţii şi de ofi
ţerii ei, care au daţi probe atît de strălucite de vitejie. Nu mai menţionez
artileria, căci valoarea ei este destul de cunoscută...».
După cucerirea puternicei redute Griviţa, la 30 august/l 1 septembrie,
socotită drept «cheia Plevnei», prin asalturile concentrice ale .batalioa
nelor române din Diviziile a IlI-a şi a IV-a susţinute la flancul stîng de
unităţi ale Corpului IX de armată rus din sectorul vecin, presa străină
e unanim ă în aprecieri la adresa armatei noastre. Ţarul A lexandru al
II-lea, în telegram a adresată Domnitorului Car ol, la 17 septembrie 1877,
9

0

97. N. Iorga, Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a românilor, Văleni de Munte, 1909,
voL II, p. 273.
98. General Rosetti, op. c i t . ; Acelaşi, Citeva extrase din presa engleză 1877—1878. în «Anuarul
institutului de Istorie Naţională», IV, Bucureşti, 1927, p. 375.
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omagia în aceşti termeni eroismul ostaşilor români : «Trupele române
reunite cu cede ale armatei mele şi puse sub comanda Alteţei Voastre
Serenisime, au dat dovadă în zilele de 30/11 şi 31 august— 12 septembrie,
de un curaj eroic, luptînd sub unul dintre cele mai nimicitoare focuri
ale inamicului. Dorind să consacru amintirea acestei frăţii de arme, am
conferit Alteţei V oastre ordinul Sf. Gheorghe, ale cărui însemne vi
le-am trimis. Vă rog să primiţi asigurarea sincerei mele afecţiuni».
Alexandru *
Ziare engleze, în pofida atitudinii guvernului, ne devin, cum citam
de altfel şi mai sus, din ce în ce mai favorabile.
Corespondentul ziarului The Times, după ce comunică chiar la 30 a u 
gust/l 1 sept., «plăcuta surpriză» de a vedea pe «temuta redută Griviţa
fîlfîind steagul românesc», relata la 5/17 sept., 1877 : «Trupele româneşti
au dezminţit efectiv toate bîrfelile, pe care criticii străini le-au afirtnat
în privinţa capacităţii lor de a sta sub foc şi au demonstrat încă odată
faptul că curajul fizic nu aparţine cîtorva naţionalităţi favorizate, dar
că este o calitate inerentă întregii rase omeneşti. Dacă ruşii vor reuşi
să ia Plevna, ei vor fi datori o parte, nu mică, a izbînzii lor, cooperării
aliaţilor lor români».
Şi ziarul spaniol Imparcial, din Madrid, avea un corespondent în
România, în persoana marchizului del Valle de Toje. Corespondentul a
urmărit îndeaproape mişcarea trupelor la] Poradim şi Griviţa ; La 23 sept.
el descrie astfel admirabila lor stare : «Efectuil moral produs în sufletul
trupelor româneşti, de ultimele operaţii, e excelent... Toată lumea e m ar
toră că armata românească ştie să se lupte. Sîngele vărsat n-a fost n e
roditor. Bine zicea colonelul Candiano Sergiu în discursul pe care l-a
tinut la Turnu-Măcjurele pe mormîntul ofiţerului Bogdan : Trebuie să
compătimim, camarazilor pe viteazul Bogdan ? Nu, pentru că nu e de
pîîns cine-şi varsă sîngele pentru restaurarea şi gloria ţării sale»
Ziarul francez Le Nord descria în chipul următor excepţionala v o 
inţă de luptă a trupelor române, în legătură cu asaltul asupra Griviţei II : «Ofiţerii superiori ruşi şi străini, oare sosesc de la Plevna, spune
ziarul, aduc o mare laudă vitejiei trupelor române şi raportează că în
hipta de la 19 oct., după un întîi atac neizbutit făcut pe la amiază, contra redutei turceşti de dinaintea Plevnei, comandantul Diviziei a IV-a
a fost nevoit s-o atace din nou, seara, spre a da satisfacţie soldaţilor
care luaseră deja parte la întîiul atac. Românii luară tranşeele şi com
bat ură piept la piept cu turcii, care se avîntaseră disperaţi spre a îm
piedica urcarea parapetelor... Românii erau aşa de înverşunaţi încît lup
taseră astfel, mai bine de o oră, fără să slăbească, contra unui inamic
oine adăpostit şi superior în număr. Ofiţerii de gradele inferioare şi sol-

•
Cf. Pagini din lupta poporului român pentru independenţa naţională, Editura Politică, Bucureşti
33SET- p. 209-210.
99.
N. Iorga, Informaţii spaniole despre războiul independenţei, în «Memoriile secţiunii istorice»
J t o i Română), tom. VIII, Bucureşti, 1927, p. 381.
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daţii răniţi în această luptă, confirmă toţi, că singuri au cerut să se în 
toarcă în foc pe seară» 10°.
Se înţelege că asem enea eforturi supreme ca şi intensificarea răz
boiului, determinau luări de poziţie şi noi atitudini din partea marilor
puteri faţă de ţara noastră. In acest sens se pronunţă, de plidă, ziarul
«Der Osten» din Viena, la 9/21 o c t . : «Bărbăteasca păşire a României pe
cîmpul de război a schimbat cu o singură lovitură situaţia statului ro 
mân... România liberă şi independentă va ocupa cu mândrie un loc în
concertul european şi m ăreaţa ei faptă împreună cu numele ei vor fi
imprimate în inimile generaţiilor viitoare» 101.
încercuirea deplină a Plevnei s-a încheiat către sfîrşitul lunii oc
tombrie. Pentru asigurarea spatelui arm atelor aliate însă, spre nord şi
vest, unde se afla şi Vidinul puternic apărat, trebuia cucerită reduta Ra
hova, în legătură cu acesta. Luptele pentru ocuparea Rahovei s-au des
făşurat între 7/19 şi 9/21 noiembrie, cu aceeaşi sîngeroasă îndârjire. «Am ’
fost în totul fericit, spunea M arele Duce Nicolae, după lupta de la Ra
hova, a recunoaşte vitejia şi solidele calităţi militare ale oştirii rom â
neşti ; izbînda de la Rahova aparţine întreagă armatelor române» 102.
Şi ziarul francez «Telegrammes» scria : «In num eroasele lupte care au
inundat cu sînge vecinătăţile Plevnei, românii s-au purtat cu un eroism
căruia -Europa 'întreagă 'îi aduce omagii...». Iar cancelarul Gorceacov scria
acum, după ezitările de la început, privind participarea directă a arm a
tei ro m â n e /p rin ţu lu i Orlov : «Românii se bat în mod admirabil. Ruşii
datorează mult acestui Principat... şi trebuie a spera că nu-i va uita cînd/
momentul va veni de a aranja înaintea Europei condiţiile unei noi stări
de lucruri». Şi ziarul maghiar «Pestar Lloyd» găsea oportun, după lua
rea Rahovei, să descrie desfăşurarea luptelor şi să încheie cu telegrama
de felicitare adresată de guvernul român, luptătorilor 103.
La 28 n o ie m b rie/l0 decembrie, trupele române strîngînd încercuirea
în sectorul lor au cucerit şi puternicele redute de la Opanez, unde au
făcut prizonieri 7000 de oşteni turci şi au împiedicat retragerea armatei
otomane de la Plevna, care încerca o ieşire din blocadă, spre Sofia. C a
pitularea Plevnei s-a produs la amiaza zilei de 28 noiem./lO dec... Ra
portul generalului Cernat, de la acea dată, consemnează : «Trupele (ro
mâne) înaintară atunci pînă la podul de pe Vid, aproape de care se afla
însuşi Osman Paşa care ceru a vedea pe comandantul trupelor. Colo
nelul Cerchez se prezentă şi găsindu-1 rănit, comandă îndată o compa
nie de gardă din regimentul III de linie» 104. Osman Paşa se adresează
colonelului român, M. Cerchez : «Capitulez cu arm ata mea, predîndu-mă
în mîinile, junei şi bravei armate, române» 105. îndată după aceea soseşte
generalul Ganeţki, comandantul sectorului 6 al frontului de încercuire
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Citat în : «Biserica şi Şcoala», Arad, Anul I, nr. 42, 1877, p. 328.
La C. C. Giurescu, op.» cit., p. 634
Acad. Şt. Pascu, Istoria României, Bucureşti, 1974, p. 290.
Citat după :: «Telegraful Român», 24 noiembrie 1877.
Cf. Documente privind Istoria României. Războiul pentru independenţă, voi. VII, p. 714.
Acad. Şt. Pascu, op. cit., p. 290.
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şi cere comandantului turc ordin scris de capitulare a trupelor sale 106.
Journal de Petersbourg anunţa între altele, la 1 dec. 1877 : «Primele
trupe care au intrat în Plevna au fost cele ale Diviziei a Il-a române».
Contribuţia României la acest succes comun româno-rus, ocuparea
Plevnei, a fost recunoscută şi local şi în Europa. Generalul Todleben,
şeful statului m ajor al trupelor din sectorul Plevna, felicita armata ro 
mână «a cărei comportare, indiferent de grad, de la general pînă la
soldat, a fost mai presus de oripe laudă» 107. Iar i>a 14 dec., acelaşi Tod
leben scria soţiei sale : «Rusia nu poate încheia pacea, fără ca mai în a
inte să vadă împlinite toate condiţiile care au|!fo.st puse înainte de a intra
in război şi anume : neatîrnarea (unabhăgigkeit) României şi Ser
biei...» 1W8. De la Viena, agentul diplomatic Bălăceanu transmitea că, în 
tr-o şedinţă secretă a delegaţiilor ungare, contele A ndrassy a recu 
noscut şi a declarat că nu va mai fi posibil de a repune România la pace
in situaţia pe care o ocupa înaintea războiului, faţă de Turcia» l0tt. Şi
la Paris, faptele erau interpretate în acelaşi sens. «Sînt fericit să vă
anunţ, spunea, în telegrama lui, Callimaki Catargi, că luarea Plevnei a
produs aici o impresie care ne este foarte favorabilă. Sentimentul p u 
blic s-a modificat în mod sensibil în ceea ce ne priveşte. Toate notabi
lităţile sînt mai bine dispuse faţă de noi ; tonul presei este mai Lmn>. no.
Dar cucerirea acestui punct strategic cheie — Plevna — , în desfă
şurarea războiului, unde au fost luaţi peste 45.000 prizonieri, avea un
efect moral asupra celorlalte popoare din Balcani. Trezea din nou spe
ranţe şi angajare la acţiune. Cînd principele Milan al Serbiei îl felicită
pe Marele Duce Nicolae, după capitularea Plevnei, fratele ţarului mulţumindu-i, îi manifestă totodată dorinţa de «a fi urm at mai curînd exemplul
românilor care — spunea arhiducele — şi-au vărsat sîngele lor cu cel al
soldaţilor noştri, pentru sfîntă cauză pentru care luptăm» i n . La 3 dec.,
deja se anunţa că principele sîrb trece trupele în revistă şi în discursul
Iui, angajează pe soldaţi «să urmeze exemplul vitejilor noştri fraţi ro
mâni». La 16 dec., principele trimite şi Domnitorului Carol I o telegram ă
de felicitare, în care sublinia «succesul definitiv la care arm ata română
glorioasă a contribuit într-un n*od atît de strălucit» 112.
Căderea Plevnei decide şi destinul războiului. Armata rusă reia ofensiva în sud. La 4 ian., ocupă Sofia, la 15 ian., Filipopol, la 20 ian.r
Litră în Adrianopol şi în zece zile, la 30 ian., 1878, se află la cîţiva km
de Constantinopol. Armatei române i s-a încredinţat frontul din nordvestul Bulgariei. A vea misiunea în continuare să asigure flancul drept
a! trupelor ruseşti, să ocupe această zonă, al cărui obiectiv principal era
Vidinul, apărat de circa 15.000 soldaţi turci şi să ferească teritoriul Ro
mâniei de posibilitatea pătrunderii trupelor turceşti masate aici. Diviziile
rămâne au reluat astfel ofensiva spre Vidin şi Belogragic. La 23 ianuarie
106. Doc. Ist. Rom. Războiul pentru Indep., voi. VII, p. 714 ; şi Istoria Românilor, Bucureşti,
*tL !Y. p. 630.
107. Cf. Acad. Şt. Pascu, op. cit., p. 280.
108. N. Nistor, Din corespondenţa lui Todleben de la Plevna, «Memoriile secţiei istorice», Acad.
*T«nâ-i tom. XIII, 1933, p. 20.
109. Doc. Ist. Rom. Războiul pentru Independenţă, voi. VII, p. 745.
110. Ibidem, p. 751.
111. Correspondance diplomatique..., p. 298.
IU . Idem , p. 299.
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1878, au îm presurat Belogragicul, iar la 24 ian., au luat cu asalt, în
/\ direcţia Vidin, redutele de la Smîrdan, moment istoric glorificat de picK . torul N. Grigorescu. Cînd la 4 febr., Vidinul asediat era pe cale de capii
tulare, se anunţă înch'ei’e rea armistiţiului. In aceeaşi perioadă trupele
turceşti de la Niş cedaseră în faţa ofensivei sîrbe, iar M untenegru p ri
mea capitularea celor de la Antivari. Practic războiul lua sfîrşit.
Se înţelege că diplomaţia n-a rămas inactivă în acest timp. în a 
inte de toate ne făceam noi cunoscut^ poziţia. Chiar din momentele
ocupării Plevnei, Capul statului în mesajul adresat corpurilor legiui
toare (la 15/27 noem.,) sp u n ea: «Plevna căzută! Să sperăm cu toţii că
din ruinele ei va răsări mult iubita pace. Să avem credinţa, că tot
din aceste sîngeroase ruini se va realiza şi independenţa României,
recunoscută de întreaga Europă... Că marile puteri garante sînt astăzi
deplin încredinţate că România are vitalitate. Că naţiunea noastră are
nu numai conştiinţa misiunii sale la Dunărea de jos, dar şi p ersev e
renţa pentru a o împlini şi bărbăţia pentru a o apăra cu arma în mînă.
Timpul tutelei străine, timpul vasalităţii a trecut dar, şi România este
şi va şti a fi o ţară liberă, o ţară de sine stătătoare»
Şi în Europa se constată o mare tensiune în cabinetele marilor
puteri. Anglia nu accepta o «pace directă» între Rusia şi Turcia, în
timp ce Austro-Ungaria era convinsă că «Rusia e dispusă să supună
tratatul ei aprobării puterilor». în scopul consacrării drepturilor noas
tre, Guvernul român considera oportună, la 14 ian., 1878, însărcinarea
colonelului Heraclie Arion pentru a negocia cu delegaţii Porţii arm is
tiţiul şi preliminariile păcii între România şi Imperiul otoman. Condi
ţiile principale ale părţii româneşti constau în : recunoaşterea formală
şi absolută a independenţei României ? ocuparea de către arm ata ro 
mână, pînă la încheierea definitivă a păcii, a punctelor fortificate : Nicopole, Rahova, Lom-Palanca şi Vidinul, cu întreg litoralul dunărean
cuprins între aceste lo c a lită ţi; desfiinţarea tuturor fortificaţiilor de pe
litoralul turcesc, începînd de la A d a -K a le h ; retrocedarea gurilor Du
nării ; despăgubiri de război. Delegatul român urma să participe, păstrînd «individualitatea» sa -ca reprezentant al unui «stat distinct», cu
vot nu numai «consultativ», ci şi «deliberativ»114. Se urm ărea o re 
prezentare directă, ca a unui stat suveran, doream «să navigăm prin
noi înşine», cum se exprima Heraclie Arion.
Trimisul român a expus delegatului rus Nelidov poziţia României.
Interesele noastre au fost reprezentate însă oficial de delegaţia rusă,
îintru'cît, aşa cum declara împăratul Alexandru al I'I-lea şi cancelarul
Gorceacov, agentului diplomatic la Petersburg, generalul Ghica, «nu
era cu putinţă ca România să ia parte la negocieri şi să devină o parte
contractantă, pentru motivul că independenţa ei n-a primit confirmarea
Europei şi că, numai atunci cînd va fi recunoscută noua ei poziţie, Ro
mânia va putea lua parte la acte de suveranitate externă, sau inter, naţională» 115.
113. Doc. privind ist. rom. ; războiul de independenţă, voi. V, p. 690.
114. Ibidem, p. 300—305.
115. Ibidem, p. î l 1-312.
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Tratatul de pace preliminar s-a semnat între Rusia şi Turcia, la
San-Stefano, în ziua de 3 martie 1878. Articolul 5 al Tratatului p re v e 
dea : «Sublima Poartă recunoaşte independenta R o m â n iei; aceasta (Ro
mânia) va valorifica drepturile sale la o despăgubire ce va urma să
fie dezbătută între ambele părţi...». «Totodată, prin art. 19 Turcia ceda
Rusiei, Dobrogea, în timp ce Rusia îşi rezerva facultatea de a o schimba
cu partea Basarabiei detaşată la 1856» 116.
Dar pacea de la San-Stefano nu avea o consacrare europeană. I
se opuneau mai ales Anglia şi Austro-Ungaria. Potrivit acordului se
cret încheiat, înainte de declararea războiului, Austro-Ungaria trebuia
să primească Bosnia şi Herţegovina. Anglia dorea să asigure păstrarea
strîmtorilor de către Turcia. România îşi manifesta dezacordul faţă de
prevederile art. 19, din Tratat. Timp de două luni s-au purtat negocieri
secrete şi la propunerea Germaniei un nou congres al m arilor Puteri,
sem natarele celui de la Paris, a fost convocat de astă dată la Berlin,
pentru luna iunie (1878).
In ce ne priveşte, încă de la 3/15 febr., M. Kogălniceanu trimitea
o circulară agenţiilor diplomatice din străinătate, în care îşi exprima
speranţa că «Europa, încununînd legitimile ei eforturi, va consimţi să
recunoască şi să consacre printr-o decizie solemnă principiul indepen
denţei» 117. S-au depus eforturi ca o delegaţie a noastră să reprezinte
«distinct şi formal» România la lucrările C o n g re su lu i; dar s-a obiectat
că «reprezentanţii oficiali» sînt puterile sem natare ale Congresului de la
Paris, iar României incă nu i s-a recunoscut de către toţi, independenţa.
La 1 iunie 1878, pregătirile în vederea Congresului erau încheiate.
S-au realizat compromisuri în toate neînţelegerile, iar în şedinţe s-au
Drecizat detalii, s-au redactat şi s-au sancţionat deciziile. Cum scria
diplomatul francez M. de Vogtie «negocierile (în Congres) s-au p re
lungit numai pentru galerie, căci toate chestiunile puse în discuţie
s-au aranjat anticipat între Bismarck şi Disraeli» 118.
Guvernul român a trimis la Berlin o delegaţie reprezentativă, al
cătuită din primul ministru şi ministrul de externe, respectiv — I. C.
Brătianu şi M. Kogălniceanu. Delegaţii noştri au vizitat, în particular,
oe toţi plenipotenţiarii marilor puteri, cerînd să expună direct poziţia
României în Congres. Au fost admişi, pînă în cele din urmă, în ziua
ce 19 iunie/l iulie, pentru a-şi prezenta memoriul. Esenţial, cererile
noastre cuprindeau : Integritatea teritoriului român, inclusiv Delta Du~ării ; Recunoaşterea independenţei ; Plata d esp ăg u b irilo r; Asigura
totodată Europa că România nu are vreo altă ambiţie decît să-şi îmDunătăţească perm anent «instituţiile» şi să-şi dezvolte «resursele ei» llî).
După retragerea delegaţiei române s-a luat în discuţie problema in
dependenţei şi reprezentantul Franţei, W addington a propus acordarea
ei «in aceleaşi condiţii ca şi pentru Serbia».
116.
117.
118.
119.

Doc. Ist. Rom., Războiul pentry independenţă, voi. IX, p. 263.
Correspondance diplomatique..., p. 320.
Em. Diaconescu, România la Congresul de la Berlin, Iaşi, 1939, p. 20.
V. Maciu, op. cit., p. 306—307.
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Tratatul de pace de la Berlin a fost semnat la 1/13 iulie 1878. Hotărîrile privind ţara noastră, începînd de la art. 43, stipulau : «înaltele
părţi contractante recunosc independenţa României...». Aceasta era le 
gată însă de condiţiile articolelor 44 şi 45 în care se prevedeau : «deo
sebirea credinţelor religioase /şi a confesiunilor nu va putea fi opusă
nimănui ca un motiv de excludere sau de incapacitate în ceea ce pri
veşte bucurarea de drepturi civile şi politice...», şi «Principatul Româ
niei retrocedează M. S. îm păratului Rusiei porţiunea teritoriului Basa
rabiei despărţită de Rusia în urm a tratatului de la Paris (1856)». în
schimb România prindea Delta Dunării, Dobrogea pînă la răsărit de Silistra şi sud de M angalia şi era cooptată în Comisia Europeană a Du
nării» 120. Beneficiare, între celelalte puteri europene, pe urm a Congre
sului au fost mai ales A ustro-U ngaria care a primit spre administrare
Bosnia şi Herţegovina, şi Anglia căreia i s-a dat Ciprul.
Deşi consacrată solemn de congres, independenţa trebuia recunos
cută de fiecare putere în parte, în raport cu clauzele impuse de tratat.
Rusia, Austro-Ungaria şi Turcia au recunoscut-o imediat după con
gres ; Italia în 1879, Franţa, Anglia şi Germania în 1880; aceasta din
urmă, după tranzacţii economice îm povărătoare pentru n o i 121.
❖
Independenţa statului a redat poporului român starea de spirit iirească de împlinire, de maturitate. Cum s-a observat, era un act nu
numai al unei g e n e r a ţii; -a fost încununarea unui proces istoric al n e a 
mului nostru ; al unui neam care şi-a aiirmat energic şi dintotdeauna,
de la apariţie, conştiinţa şi voinţa de independenţă şi libertate ; care
şi-a apărat aceste valori cu orice preţ şi a ştiut să le recucerească
atunci cînd parţial i-au fost ştirbite de unii, ori nu i s-au recunoscut
de a l ţ i i ; care a simţit că lipsindu-i aceste valori, e lipsit de atribute
inerente fiinţei şi existenţei sale ; altfel spus, fără de care nu se poate
trăi integral şi demn.
Cum sublinia Preşedintele României, Dl. N. Ceauşescu : «Domina
ţia străină, ştirbirea sau pierderea suveranităţii şi independenţei naţio
nale afectează grav dezvoltarea popoarelor, evoluţia societăţii om e
neşti, aduc imense prejudicii intereselor vitale ale maselor». însă «to
todată, continua Domnia Sa, jugul asupririi străine poate frîna pentru
un timp, poate întîrzia evoluţia unui popor, dar nu-1 poate împiedica
să-şi realizeze aspiraţiile de libertate, unitate şi progres, nu poate an i
hila acţiunea legilor inexorabile ale dezvoltării sociale, dacă acest popor
e hotărît să trăiască liber» 122.
Şi poporul român a dovedit neclintit această hotărîre. .
Evenimentele anilor 1877— 1878 au restaurat independenţa noastră,
ca şi a celorlalte popoare din Balcani, într-un nou context istoric ; în
120. Doc. Ist. Rom. Războiul pentru Independenţă, voi. IX, p. 282—383.
121. Istoria Românilor, voi. IV, p. 638122. Expunere la : Şedinţa jubiliară a Marii Adunări Naţionale consacrată sărbătoririi Semicentena
rului Unirii Transilvaniei cu România, Bucureşti, 1968, p. 9—10,
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contextul emancipării popoarelor din mai m,ulte zone ale Europei şi pe
bazele durabile ale principiului etnic. In acest timp, faţă' de nişte im
perii din jur, multinaţionale şi de «origine feudalo-absolutistă» 123, p ro 
fund însă zguduite politic şi social, se afirmau şi se constituiau aici
state noi : împreună cu România, Serbia ; apoi Bulgaria, Albania, mai
înainte Grecia. Se constituiau state naţionale, cu o structură temeinic
unitară, organică : cu conştiinţa identităţii lor etnice, aceeaşi într-o
îndelungată i s t o r i e ; cu pămîntul lor, cu tradiţiile, limba, spirituali
tatea lor proprie. Iar acestea, dobîndindu-şi vechea lor libertate şi in
dependenţă, reveneau pe scena istoriei cu forţe proaspete puse şi în
serviciul progresului lor şi al umanităţii. Istoria progresează prin aportul specific, original şi liber al tuturor p o p o a re lo r; e opera lor. Şi
desigur, ceea ce justifică o naţiune în lume, independent de mărimea
sau forţa ei militară, sînt valorile create de ea.
'Prin dobîndirea şi recunoaşterea internaţională a independenţei de
stat, poporul român avea să justifice, să confirme din plin acest ad e
văr al relaţiei fundamentale dintre libertate, suveranitate şi progres.
N. Iorga observa că : «S-a trezit atunci credinţa în noi şi nimic n-a
mai putut-o înnăbuşi» 124.
Anii de încercare ai revoluţiei din 1848, de înfăptuire a Unirii,
apoi de cucerire a independenţei, evenim ente trăite intens şi colectiv,
la nivel naţional, creau o atmosferă vie, în n o ito a r e ; declanşau e n e r
gii latente, din adîncurile fiinţei neamului, care s-au întrupat şi au
ajuns la expresie, prin mari personalităţi creatoare de cultură şi civi
lizaţie, vrednice de omagiul nostru. E de ajuns să numim scriitori şi
poeţi ca : V. Alecsandri, M. Eminescu, B. P. Hajdeu, I. Creangă, I. L.
Caragiale, Gh. Coşbuc ; istorici : A. D. Xenopol, N. Iorga, V. Pârvan ;
pictori : Gh. Tattarăscu, N. Grigorescu, I. A ndreescu...; muzicieni : Ciprian Porumbescu, G. Enescu ; savanţi : A. Saligny, Traian Vuia, A.
Vlaicu, H. Coandă ; în medicină : V. Babeş, Gh. Marinescu, I. Cantacuzino ş.a.
Pe plan bisericesc, cu concursul aceloraşi evenimente, Biserica O r
todoxă Română, în 1885, şi-a dobîndit autocefalia.
în acelaşi timp, cucerirea independenţei de stat constituia o premisă
pentru urm ătoarea înfăptuire : desăvîrşirea Statului naţional unitar
român (1918).
Pr. Constantin N. GALERIU

123. V. Maciu, op. cit., p. 311.
124. N. Iorga, Războiul pentru Independenţa României — Acţiuni diplomatice şi stări de spirit,
Borureşti, 1927, p. 235.

ECOUL RĂZBOIULUI DE INDEPENDENŢĂ DIN 1877- 1878
ÎN PRESA GRECEASCĂ
Evenimentele anului 1877 au avut un puternic ecou în presa greacă a vremii,
în anul 1876 bulgarii se răsculaseră, iar Serbia şi Muntenegru declaraseră război Tur
ciei. In această situaţie, turcii au plănuit să trimită pe Dunăre flota de război, în
vederea readucerii ţărilor respective la ascultare. Dar România vrînd să împiedice
planurile turceşti invocă neutralitatea sa. Ca atare, nu permite ca neutralitatea apelor
sale să fie violată, atrăgînd atenţia înaltei Porţi că în caz contrar «nu poate rămîne
indiferentă, că este obligată să ia măsurile care să ducă la protejarea frontierelor,
împotriva actelor, care din partea oricui ar veni, ar compromite securitatea populaţiei
şi i-ar atinge interesele». Poziţia României este făcută cunoscută Porţii cît şi puterilor
garante.
Profitînd de acest prilej, ministrul de externe român dă dispoziţie agentului
nostru diplomatic din Constantinopol să ceară ministrului de externe otoman «ca
Sublima Poartă să se pronunţe asupra recunoaşterii Principatelor Unite denumirea de
România, «spunîndu-i pe un ton hotărît că Turcia trebuie să rezolve această problemă
care se tărăgănează de mulţi ani»
1.
Datele din acest studiu au fost luate din ziarul grecesc, editat în limba franccză, de A. Z. Stcphanopol, intitulat : Le Messager d ’Alhenes politique, Athcncs, 1877 —1878. De aceea vom cita in continuarc
doar data şi pagina ziarului. Primul demers al României în vederea asigurării neutralităţii ei se află în
ziarul din 1 ianuarie 1877, p. 5. In acest număr este redată telegrama din 16/28 iunie 1876, a ministrului
afacerilor externe al României
către agentul român diplomatic din Constantinopol. Textul ei este urmă
torul : «Din informaţiile pc carc le primim din Belgrad rezultă că ostilităţile dintre Serbia şi Turcia vor
începe curînd şi că aceasta din urmă ar avea de gînd să trimită pe Dunăre vapoarele sale dc război,
pentru a ataca Serbia şi dinspre fluviu.
Trimiterea unei flote derăzboi pe Dunăre, şi mai ales în această parte a fluviului, situată între
Serbia şi România, ar putea avea o mare importanţă în determinarea noastră de a lua măsurile care se
impun ca
ţară neutră. Este posibil ca evenimente neprevăzute să ne facă să vedem neutralitatea noastră
atacată. Faţă de aceste eventualităţi, vreau să sesizez de acum pe reprezentanţii puterilor garante la
Bucureşti.
Vă rog să faceji din partea dumneavoastră demersuri pe lîngă Sublima Poartă, pentru ca să fie
respectată neutralitatea Dunării, în special între Negotin şi Vîrciorova. Atrageţi atenţia Sublimei Porţi
asupra consecinţelor la care ar da naştere un refuz.
•Veţi profita de această
ocazie pentru a cerc excelenţei sale Savfet Paşa ca Sublima Poartă să se
pronunţe în sfîrşit asupra recunoaşterii titlului de România, spunîndu-i pe un ton hotărît că Turcia trebuie
să rezolve această problemă care se tărăgănează de mulţi ani».
In
acelaşi ziar este publicat răspunsul generalului Ghica, însărcinat cu afaceri diplomatice la Con
stantinopol şi Telegrama Iui Kogălniceanu adresată agenţilor diplomatici români de la Viena, Paris, Petersburg şi Berlin în legătură cu indicaţiile date agentului diplomatic din Constantinopol.
în ziarul din 15 ianuarie 1877, p. 18, este publicată : 1) Nota din 19 iunie 1876 a agentului diplo
matic român din Constantinopol, adresată ministrului dc externe otoman ; 2) telegrama agentului diplo
matic român din Constantinopol adresată ministrului de externe al României prin care îi făcea cunoscute
demersurile făcute în vederea respectării neutralităţii ţării ; 3) telegrama ministrului dc externe al României
prin care cere agentului diplomatic român la Constantinopol să insiste pe lîngă Poartă în vederea impu
nerii dispoziţiunilor p rim ite ; 4) noul demers al agentului diplomatic român pe lîngă Poartă, al cărui
cuprins este următorul : «Domnule Duce, Mişcările pe Dunăre ale flotei turce de război nu ne îngăduie
să sperăm că Poarta va considera neutru acest fluviu. Atacul asupra mai multor puncte de pe ţărmul
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In presa greacă se publică de asemenea demersurile agentului diplomatic român
pe lîngă Poartă, pentru ca aceasta să nu considere ţara noastră ca făcînd parte inte
grantă din Imperiul otoman. Acest demers este provocat de interpretarea făcută de
ministrul de externe otoman Savfet Paşa articolului 7 din Constituţia otomană, publicată
la 23 decembrie 18762. Agentul diplomatic român cerea ca relaţiile României cu
Imperiul otoman să fie totdeauna considerate în spiritul capitulaţiunilor intervenite
ab antiquo între sultani şi domnitorii rom ân i3.
Războiul de independenţă a României a fost urmărit cu viu interes de poporul
grec, dat fiind că de rezultatul lui depindea în mare măsură independenţă popoarelor
din Balcani. De aceea, în afară de contribuţia materială dată de România în acest
război4, presa greacă a descris curajul şi actele de eroism de care au dat dovadă
românii pe cîmpul de luptă.
Incercînd de veacuri jugul greu al împilării, românii au intrat curajoşi şi hotărîţi în război. Descriind situaţia armatei ruseşti la Plevna şi-n Asia 5 şi reproducînd
apelul pe care ţarul Rusiei îl făcea românilor pentru a le veni în ajutor, se subliniază
că.«românii ardeau de dorinţa de a se măsura cu tu rcii»6. Ei pornesc o hotărîtă ofen
sivă, opresc contra-ofensiva armatelor otomane entuziasmate de succesele obţinute şi
cuceresc reduta Griviţa 7. Sacrificiile sînt enorme. In asalturile repetate asupra redutei
sirbesc şi bulgărcsc, care sc află în faţa ţărmului româncsc este iminent şi consecinţele acestuia nu pot
fi decît dezastruoase pentru România.
Fată de această posibilitate care ne ameninţă, guvernul Alteţei SaJe Prinţului Carol nu poate rămîne
ndiferent. Ccdînd presiunii împrejurărilor, este pus
în situaţia să protejeze frontiera sa contra actelor
:are, de oriunde ar veni, ar compromite securitatea populaţiei şi i-ar atinge interesele».
2. In art. 7 sc spune printre altele că : «Sultanul investeşte pe conducătorii provinciilor privilegiato»
\ezi «Le Messager», 1 ian. 1877, p. 6).
3. Nota agentului diplomatic al României, adresată lui Savfet Paşa arc următorul cuprins : «Dom
nule Ministru, la 20 decembrie/l ianuarie, am avut onoarea să mă prezint la Excelenţa Voastră pentru
i vâ întreba, din partea guvernului meu, dacă unele expresii ale art. 7 al Constituţiei, promulgată la 23
iccembric vizează România. Excelenţa Voastră mi-a
răspuns că acel articol se referă atît la Principatele
Lnite, cît şi la Serbia şi Egipt. A trebuit să transmit
guvernului meu această interpretare devenită oficială
r«ntru că emana de la Excelenţa Voastră.
In acest timp publicul în România a fost viu emoţionat de termenii Constituţiei Otomane şi cabi-e:ul din Bucureşti s-a văzut în Camera Deputaţilor şi în Senat obiectul interpelărilor, unde arc loc
iccastă legitimă tulburare.
Dînd expresie dorinţelor ţării, ministrul român mi-a trimis textul unui protest prin care sublinia
:r- igaţia de a da relaţiilor României cu Imperiul otoman adevăratul caracter, aşa cum a fost fixat în
: -Ţ'îulaţiile intervenite ab antiquo între Sultanii otomani şi domnii români, aşa cum au fost consacrate
ic dreptul public al Europei moderne.
4. In articolul intitulat «Ni sc transmite din Bucureşti», în ziarul din 30 iulie 1877, se spune : «Rusia
t 2 putut să sc lipsească de concursul României, care a fost, de la începutul campaniei, cel mai preţios.
numai că a facilitat aprovizionările şi a menţinut în bună stare căile de comunicaţie, dar a dat
:'.or mină de ajutor să treacă Dunărea. Nu ştiu cum va recompensa ţarul, în caz că va fi victorios,
. :cii!e pe care i le-au adus românii... Este sigur, că în momentul cînd vă scriu aceste gînduri, ţarul
pâîruns de cea mai vie recunoştinţă faţă de prinţul Carol».
5. 30 iulie 1877, p. 239, 1 ianuarie 1878, p. 14.
6. «La cartierul general (rus) a existat la un moment dat temerea că jumătate din armată va fi
s’i de baza sa de operaţiuni. Atunci ţarul a cerut trupelor române să treacă Dunărea şi să ocupe
' Nicopole. Românii care ardeau de dorinţa de a se măsura cu turcii, au profitat de această ocazie
rcrr'-u a trece la ofensivă» — (30 iulie 1877, p. 239).
7. «Armata noastră a primit deja botezul focului şi mă grăbesc să spun că s-a purtat vitejeşte
rrrr.a angajare serioasă pe care a avut-o cu turcii. Curajul ei se datoreşte luării importantei redute
l i - r t a în faţa Plevnei» (17 septembrie 1877, p. 291).
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Griviţa sînt scoşi din luptă circa 3000 de o s t a ş i8. însă, dacă pînă în acel moment, se
considera că armata română nu va rezista unei confruntări cu armata o tom an ă 9, după
aceste victorii plătite cu multe jertfe, armata română merită elogiile care i se fac, pentru
că ea dispune de înalte v ir tu ţi10.
Dacă într-un anumit moment situaţia de pe front era favorabilă armatei otomane,
corespondentul grec, avînd în vedere tocmai succesele armatei române, ţine să subli
nieze că «oamenii rezonabili nu cred în succesul musulmanilor, atîta timp cît ruşii
au găsit în români şi sîrbi ajutoare preţioase» u .
Intrarea în luptă a României a fost exemplu şi fapt hotărîtor pentru atitudinea
popoarelor balcanice, — îndeosebi a poporului grec — faţă de acest război, pe care
pînă atunci îl consideraseră război de supremaţie între două elemente : slav şi oto
man 12. Pînă în acest moment grecii se temuseră că o ev-enfuală victorie a ruşilor
poate echivala cu «ruperea echilibrului între slavi şi greci în Balcani» 13.
In ceea ce priveşte calitatea în care participă românii la acest război, se speci
fică faptul că ei sînt aliaţi şi nu vasali ai ruşilor. «Prinţul Carol nu este vasalul,
nici supusul ţarului, ci aliatul său, un aliat preţios, ale cărui trupe au contribuit foarte
mult pentru a opri trupele turceşti după succesul lor înaintea Plevnei» 14. Contribuţia
românilor a fost decisivă la obţinerea victoriei în acest război 15.
I

Pr. Lect. Const. CORNIŢESCU

i

EROISMUL ARMATEI ROMÂNE OGLINDIT ÎN PRESA
ATENIANĂ DIN ANII 1877-1878
In cursul existenţei sale aproape bimilenare, poporul român a fost deseori obli
gat să înfrunte cu arma în mînă atacurile multora ce-i rîvncau vatra străbună. U ne
ori, aceştia, mult mai numeroşi şi mai bine dotaţi militar, se înfruptau din agoniseala
sudorii sale. Dar niciodată, dorul său de libertate n-a putut fi înăbuşit şi, în ciuda
vicisitudinilor istorice, el s-a luptat cu un eroism rar întîlnit, necruţîndu-se de la
8. Peste două luni numărul ostaşilor români căzuţi pe cîmpul dc luptă se ridică la 4000, afară
de răniţi, ceca ce este enorm (5 noiembrie J877, p. 541) ; numărul din 1 ianuarie 1878, califică aceste
sacrificii drept «enorme».
9. 17 septembrie 1877, p. 291.
10. 12 noiembrie 1877, p. 349 : «Veştile pe care le primim de pe front sînt totdeauna excelente.
Inipresurarea Plevnei s-a terminat, datorită concursului armatei române, care s-a comportat vitejeşte de
la intrarea ci în scenă. Presa oficială exaltă, cu legitimă mîndrie, bravura şi constanţa armatei române
dc care se credea mai înainte că nu va rezista şocului turcilor. Această armată despre care se vorbea
cu dispreţ, a făcut dovada virtuţiilor sale pe cîmpul dc luptă. Chiar şi duşmanii noştri recunosc astăzi
că ca posedă toate calităţile care disting trupele
europene».
11. 27 august 1877, p. 269.
12. 30 aprilie 1877, p. 150.
13. 1 ianuarie 1878, p. 14 : «Noi am spus adesea că este în interesul Europei să menţină echilibru!
care există între Greci şi Slavi în Balcani...» (30 aprilie 1877, p.133).
14. 7 ianuarie 1878, p. 20:
15. 30 iulie 1877, p. 239 ; 3 septembrie 1877, p. 276 ; 12 noiembrie 1877, p. 349 ; 1 ianuarie 1878, p. 14.
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orice sacrificiu uman şi material în vederea redobîndirii libertăţii şi neatîrnării lui.
Un exemplu concludent al celor de mai sus îl constituie şi războiul de acum o sută
de ani (1877), cînd graţie vitejiei strămoşeşti reînviate şi a sîngelui vărsat pe cîmpul
de luptă, poporul român a reuşit să scuture dominaţia otomană şi să-şi redobîndească
neatîrnarea naţională.
Victoriile şi faptele pline de eroism repurtate de armata română în timpul războ
iului de independenţă' de la 1877, au trezit, cum era şi firesc, admiraţia şi preţuirea
unanimă a popoarelor eurqpene ale epocii. Lucrul acesta este ilustrat cu pregnanţă în
coloanele ziarelor europene ale timpului respectiv, printre ele numărîndu-se şi cele
ateniene.
In cele ce urmează, redăm în traducere românească cele inserate în rubricile
presei ateniene din anii 1877— 1878, referitor la eroismul armatei române în timpul
războiului de independenţă şi dragostea cu care poporul o înconjura, ca o foarte
modestă ofrandă în memoria acelora ce şi-au jertfit viaţa pentru păstrarea fiinţei
româneşti şi a gliei strămoşeşti.
^
Ziarul «Stoa», din 24 aprilie 1877 (p. 2), într-o corespondenţă a trimisului său
special din România, scria urm ătoarele: «...Adunată în grabă, armata română este
compusă din două corp u ri: unul cu sediul la Bucureşti şi condus de generalul Radovici *, celălalt la Craiova, de către generalul Lupu. In vederea completării lipsei de
ofiţeri, elevii claselor mai mari de la şcolile militare au fost înaintaţi la rangul de
sublocotenent, iar cei din clasa a doua au fost repartizaţi în armată ca sergenţi ma
jori. Românii au sărit la chemarea patriei. în prezent, armata română numără mai mult
de 40.000».
Ziarul «Neologos», din 16 august 1877 (p. 2), nota : «Armata română se va împărţi
în trei : 15.000 vor alcătui corpul de aşteptare din Calafat, 17.000, sub conducerea
colonelului A ngelescu şi a altui ofiţer superior, vor conlucra cu ruşii în caz de nevoie,
dincolo de Dunăre ; 17.000 sub conducerea domnitorului, vor fi regimentaţi ca rezerve
intre Islaz şi Corabia».
Cel care ne furnizează însă preţioase detalii cu privire la eroismul armatei ro
mâne în timpul războiului de independenţă şi a modului ei de organizare, este ziaristul
Cleanthis Papazoglis. Informaţiile oferite de acesta au o semnificaţie cu totul aparte,
dacă ţinem seama de faptul că el era un bun cunoscător al realităţilor româneşti şi al
armatei. Cleanthis Papazoglis semna în ziarul «Stoa» din 21 septembrie 1877 (p. 1—2),
următorul a r tic o l: «în ziarele europene şi în cele greceşti se face mult caz de vitejia
dovedită de două divizii româneşti — a 3-a şi a 4-a — prima sub conducerea colon e
lului de infanterie Gheorghe Angelescu, a doua sub colonelul de artilerie Alexandru
Angelescu, în timpul celor 2 lupte de coşmar din faţa Plevnei de la 29 şi 30 august».
De exemplu, iun ziar vienez din cele mai filo-turceşti, începea recent unul din arti
colele sale principale în felul următor : «Românii au dat, trebuie s-o mărturisim, mai
multe decît cele ce am aşteptat de la ei».
«Credem să mulţumim pe cititorii de la «Stoa» şi să trezim, după părerea noastră,
Interesul militarilor şi să spulberăm în acelaşi timp şi unele prejudecăţi ce dăinuiesc
din păcate la unii greci, prezentînd aici cîteva însemnări despre armata română, pe
care o cunoaştem de mai înainte, a cărei organizare am studiat-o şi despre care
id esea am scris, fie în «Silogos» de la Brăila, fie ca corespondent al ziarului «Efimeris
:cc Sizitiseon», dorind întotdeauna doar aceasta şi anume să se facă cunoscută preo• Numele de persoane sau locjalităji sînt redate conform textului elen,
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cuparea, interesul şi zelul românilor faţă de problemele militare, şi aceasta cu scopuj
de a fi trezită ambiţia şi zelul miniştrilor armatei din Grecia de fiecare dată».
«Şi în timpul lui Cuza, de la 1859 pînă la 1866, s-au făcut multe în vederea orga
nizării armatei Principatelor Unite, dar în mod deosebit, această organizare a luat
mari proporţii după urcarea domnitorului Carol, la 1866, graţie instituirii încorporării
generale.
Generalul Florescu n-a neglijat nimic în vederea unei aşa de bune alcătuiri a
forţelor militare române. Rămînînd timp de şase ani ministru al armatei, de la 1870—
1876, a putut uşor să aplice noua metodă militară, iar noi, ca martori oculari, putem
să spunem că nici cea mai mică murmurare nu s-a «auzit împotriva mobilizării, mai
mult, recent, am admirat şi împreună cu noi toţi străinii, promptitudinea ce au mani
festat-o rezervele chemate, alergînd în masă şi iute sub drapel, fapt ce trebuie să fie
atribuit marii discipline ce domneşte şi spiritului militar reînnoit al armatei române,
virtuţi importante datorate mai ales domnitorului Carol şi generalului Ioan Florescu.
Armata română este alcătuită din armata permanentă şi miliţie şi din categoria
celor cu stagiul militar satisfăcut mai de mult. Armata permanentă se compune din
infanterie şi cavalerie de elită şi din infanteria şi cavaleria dorobanţilor şi călăraşilor. Artileria şi motorizatele aparţin proporţional la amîndouă părţile. Numărul celor
recrutaţi în fiecare an, al tinerilor ce au împlinit douăzeci de ani, este hotărît de mi
nistrul armatei şi proporţional un număr din aceştia sînt trimişi la infanteria şi cava
leria de elită, alţii la dorobanţi (infanterie) şi la călăraşi (cavalerie). Stagiul militar al
amindurora este de trei ani pentflu cei din cadrul armatei şi patru ani pentru cei în
rezervă, cu singura deosebire că în timp ce infanteria şi cavaleria de elită se află
neîntrerupt sub drapel tot timpul stagiului militar, dorobanţii şi călăraşii îşi satisfac
stagiul doar zece zilef pe lună, timp în care sînt plătiţi, dar hrana şi-o procură ei în
şişi, în celelalte douăzeci de zile sînt liberi să se dedice lucrurilor lor personale. In
felul acesta Statul face mare economie, în timp ce forţa armatei se menţine importantă.
De asemenea, dorobanţii şi călăraşii sînt instruiţi destul de bine, ca infanterie şi ca v a 
0

lerie de elită...».
...In prezent se află sub arme întreaga armată permanentă, împreună cu cei aflaţi
în rezervă, 8 regimente de elită, cu 20.000 oameni, 4 batalioane de vînători cu 5.000
bărbaţi, 2 regimente de cavalerie (Roşiori), cu 1.500 cai, 16 regimente de dorobanţi (in
fanterie) cu 40.000 soldaţi, 8 regimente de călăraşi (cavalerie) cu 6.500 cai, 4 regimente
de artilerie, din care unul de asediu, 3.500 bărbaţi, cu aproximativ 192 tunuri. Urmează
corpul de armată motorizat, excelent dotat cu genişti, constructori de poduri etc., corpul
de rezerve, corpul medical cu un imens număr de medici, farmacişti, surori de caritate, spitale permanente şi mobile, corpul de telegrafişti şi statul major general. Re
cent au fost chemaţi sub arme, încă 10.000-recruţi ai anului 1877 şi 10.000 din miliţie
•

__

pentru completarea lipsurilor ivite.
In prezent armata a fost împărţită în două corpuri, fiecare avînd două divizii şi
cuprinzînd infanterie cu cavaleria respectivă, artilerie şi motorizate. Primul corp este
condus de generalul Lupu, iar cel de al doilea de generalul Radovici şi cu doi subgenerali în acelaşi timp.
Armamentul armatei române este excelent şi superior celui rusesc şi aceasta pen
tru că infanteria ruşilor posedă arma grea şi mare Kranka nr. 1, care ţinteşte doar la
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0 distanţă de 600 metri (doar ruşii ţintaşi au armă Kranka nr. 2, care ţinteşte pînă la
1200 metri), în timp ce infanteria armatei române posedă remarcabila armă americană
Piabodi, cu o rază de la 1300 pînă la 1500 metri, uşoară şi simplu de mînuit, echiva
lentă şi de forţă egală puştii turceşti Enri-Martini, dovedită foarte eficace. Tunurile
româneşti au marca Krup, iar fabrica de armament de lîngă Bucureşti şi cea de muni
ţii de la Tîrgovişte, prima producînd arme şi muniţii, cealaltă cartuşe în continuu, di
verse ,ovide şi alte accesorii ale industriei de artilerie, alimentează armata română cu
toate cele necesare din abundenţă şi în mod regulat.
Educaţia permanentă şi exerciţiul militar şi mai presus de toate, austera şi
marea disciplină şi încrederea soldaţilor în superiorii lor, au făcut şi fac tînăra armată
română vrednică de a fi luată în seamă de cei mai însemnaţi stratologi, care, văzînd
că şi în acest război distrugător armata română deja botezată prima în foc, a dat
dovadă de mari şi multiple virtuţi într-un mod cu totul deosebit,
şi
aceasta
deoarece
/
^i infanteria şi cavaleria şi artileria s-au distins peste tot, impunîndu-se ca exemplu
de urmat altor naţiuni din Răsărit care caută astăzi cu agonie în drumul dezvoltării lor
militare, redobîndirea măririi de altădată şi a patriei strămoşeşti».
Semnificative în ilustrarea eroismului dovedit de poporul
român în frunte cu
armata sa în timpul războiului de independenţă, sînt şi cele scrise de ziarul «Aristofanis», din 17 noiembrie 1877 (p. 1): «Nu în mică măsură, România se întrece în
vitejie... ?i dă dovadă de o îndrăzneală de necrezut şi prezintă o astfel de situaţie,
incît oferă speranţele unei ameliorări şi o soartă mai bună».
în timpul războiului de independenţă de la 1877, ca de altfel în toată istoria lui
poporul român a manifestat o neţărmurită dargoste faţă de fiii săi ce luptau pe cîmpurile de luptă sub drapelul românesc. Această dragoste a sa el şi-a exteriorizat-o la
1877 sub variate forme. Dintre acestea a atras atenţia ziarelor ateniene cu precădere
"r^nerozitatea cu care poporul român oferea bani şi bunuri materiale pentru armata
din puţinul necesar întreţinerii vieţii sale cotidiene. Astfel, ziarul «Neologos» din
1 mai 1877 (p. 3), făcea următoarea însem nare: «Mulţi dintre locuitori au oferit guver
nului român cai şi bani pentru trebuinţele armatei». La rîndul său, ziarul «Stoa» din
19 septembrie 1877 (p. 2), la rubrica intitulată «Fapte şi zile», nota următoarele : «în
:^ate oraşele, comunele urbane şi satele României, au fost alcătuite comitete în vederea
:^*anizării de colecte pentru cumpărarea de arme sistem Piabodi, cu care este înzesirată armata. în puţine zile au fost adunate multe sute de mii de franci. Guvernul
:: n note ministeriale pline de apeluri ipatriotice încălzeşte inimile tuturor şi speră
>:ringerea unui milion».
I

f
!

Emoţionante sînt de asemenea rîndurile inserate în presa ateniană cu privire la
:'=:riotismul manifestat de tineretul intelectual român în clipele grele prin care trecea
sa la 1877. Astfel ziarul «Neologos», de exemplu, din 3 mai 1877 (p. 3), la rubri
ci 'Diverse», semnala promptitudinea ou care întreg tineretul studios din România
^ înrola în armată ca voluntari. Redactorul rubricii de mai sus nota : «...Studenţii
• ~âni au format un batalion de voluntari «pentru apărarea independenţei naţionale»,
’ i zcolaşi timp redactorul rîndiurilor de mai sus scria în continuarea acestora că tinet_:: intelectuali români li s-au alăturat ca voluntari şi cîţiva tineri evrei din Româ«în batalionul acesta s-au înâcris şi cîţiva tineri, membri ai societăţii israelite
«

i

a
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ortodoxă rom âna

La rîndul său, ziarul «Rigas» din 17 iunie 1877 (p. 4), la rubrica «Diverse» reliefa
contribuţia bănească a tineretului român la acţiunea largă a poporului, la o cît mai
bună înzestrare cu armament a armatei s a l e : «Clubul Tineretului a oferit pentru
armata română 6500 franci, declarînd totodată că doreşte să dea şi alţi 500 lunar, pînă
la sfîrşitul războiului».
La rîndul lor, şi tinerele românce au dat dovadă de un înflăcărat patriotism,
oferindu-se voluntar să îngrijească ostaşii răniţi pe cîmpurile de luptă. Ziarul «Stoa»
din 19 septembrie 1877 (p. 2), la rubrica «Fapte şi zile», nota cu privire la acest aspect
al vieţii româneşti din perioada răzb oiu lu i: «Ca infirmieri ai armatei române, la locu
rile unde au fost aduşi răniţii au alergat multe din cele mai alese domnişoare române,
în general, în toată România s-a manifestat un mare patriotism şi alese sentimente».
Fireşte, marele patriotism şi alesele sentimente de care amintea ziarul de mai
sus au fost trăsătura caracteristică a poporului român în toate momentele istoriei sale.
Nu tot aşa se poate afirma despre familiile înstărite române, care prin diverse mo
duri se sustrăgeau de la sacrificiile umane şi materiale pe care le plătea poporul în
astfel de clipe, aşa cum s-a întîmplat şi în timpul războiului de independenţă, cînd
cele mai multe dintre acestea au luat drumul străinătăţii. Cele însemnate fie şi lapi
dar în ziarele greceşti ale epocii coroborează ce;le afirmate. Astfel, într-o teleg ra m ă 1
a sa, ziarul «Elinicos laos» din 9 aprilie 1877 (p. 2), scria : «...Cele mai multe dintre
familiile înstărite se pregătesc de plecare în străinătate...». De asemenea, ziarul «Me
lon», din 16 aprilie 1877, consemna : «Emigraţia a început de la cheiurile Dunării şi
toate familiile înstărite, de asemenea părăsesc Bucureştiul mergînd în străinătate».
Aspiraţiile de libertate şi independenţă ale poporului român, n-au fost niciodată
străine Bisericii Ortodoxe, care a fost alături de el de-a lungul istoriei sale în toate
acţiunile întreprinse de acesta în vederea materializării aspiraţiilor menţionate. Iată
de ce, şi în timpul războiului de la 1877, Biserica Ortodoxă Română şi-a adus nu nu
mai patlea ei de contribuţie umană .şi materială la victoria finală, dar a serbat şi îm
preună cu poporul proclamarea independenţei şi a înălţat rugăciuni către Dumnezeu
pentru odihna ostaşilor căzuţi pe cîmpurile de luptă. A ceste fapte şi-au găsit ecou
şi în presa ateniană a timpului. Astfel, ziiarul «Stoa» din 19 imai 1877 (p. 3), la rubrica
«Fapte şi zile», scria : «în România continuă sărbătorile cu prilejul proclamării indev
pendenţei. în toate bisericile s-au celebrat doxologii...»< De asemenea, ziarul «Laos»
din 30 septembrie 1877 (p. 2), la rubrioa «Ştiri» insera următoarele : «Din Bucureşti
se scrie în «Bizantida» Constantinopolului de la 9 septembrie : «Pomenirea s-a săvîrşit
ieri în toate bisericile Capitalei pentru cei căzuţi în luiptă».
Rîndurile inserate în presa ateniană de la 1877— 1878, privitor la eroismul arma
tei române şi a drag<5$tei manifestate de popor faţă de aceasta în timpul războiului de
independenţă, vin şi ele să întregească superba frescă a epopeei româneşti de neatîrnare şi libertate. Ţinînd seama că cele consemnate aţparţineaiu unor redactori
străini, constituie un motiv în plus pentru generaţiile de azi şi de m îine în a încerca
un sentiment de mîndrie naţională pentru trecutul glorios de luptă al strămoşilor lor
de la 1877 şi de a fi şi ei gata la rîndul lor de orice sacrificiu pentru scumpa noastră
patrie, R. S. România.

Doctorand Ioan V . DURĂ
_

---------------------------- -

1. Aceeaşi telegramă o Insera

ziarul «EfimCris»), din 9 aprilie 1S77 (p, 1).

*

RĂZBOIUL DE INDEPENDENŢĂ ŞI ROMÂNII TRANSILVĂNENI
Independenţa de Stat a României, proclamată la 9 mai 1877, este
o încununare a luptelor mi'lenare duse de înaintaşii noştri pentru liber
tate şi unitatea noastră naţională. Independenţa a fost ţelul suprem al
dariilor conduşi de Decebal, al românilor conduşi de Mircea cel Bătrîn,
Iancu de Hunedoara, Ştefan cel M are şi Mihai Viteazul, al învăţaţilor
care s-au străduit să m enţină nesitinsă flacăra dorinţei de .libertate a
poporului, al pandurilor lui Tudor Vladimirescu, al luptătorilor din 1848
şi 1859. După 1848, cînd se auziseră la Blaj memorabilele cuvinte «noi
vrem să ne unim cu ţara», conştiinţa naţională a românilor tra n silv ă 
neni a devenit şi mai activă, aşteptând «plinirea vremii», pentru ca «toţi
aâ fie una».
Războiul de Independenţă din 1877— 1878 a fost o expresie desăvîrşită a solidarităţii şi unităţii româneşti. M işcarea de solidaritate a
românilor transilvăneni cu fraţii lor de dincolo de Carpaţi s-a manifes
tat în diverse forme : în acţiuni de sprijinire moral-<politică, mai ales
orin presă, prin înrolarea unor voluntari din Transilvania în armata
română şi prin contribuţiile material-financiare la sprijinirea războiului.
Vom prezenta, în cele ce urmează, cîteva din contribuţiile românilor
iransitvăneni la sprijinirea războiului de independenţă şi la întărirea
conştiinţei de unitate naţională a tuturor românilor, stăruind şi asupra
aspectelor legate de Biserica O rtodoxă Română.
Presa şi literatura transilvană şi războiul de independenţă. — Presa
românească din Transilvania anilor 1877— 1878 a av u t un rol hotărîtor
In organizarea şi dinamizarea mişcării de sprijinire a României, în afir
marea solidarităţii şi unităţii naţionale româneşti. «Gazeta T ransilva
niei» la Braşov, «Telegraful Român» la Sibiu, «Biserica şi Şcoala» la
Arad, «Familia» la Budapesta, «Albina Carpaţilor» la Sibiu, ca şi alte
Deriodice româneşti, îşi informau zilnic cititorii despre evenim entele
iin România şi în ichip deosebit despre eroicele lupte de la Griviţa,
Plevna, Rahova şi Smîrdan, polemizînd, în acelaşi timp, cu presa ofi:ială, mai ales cea maghiară, care transm itea ştiri tendenţioase. «Tele
graful Român» de la Sibiu, organul de publicitate al «Arhidiocezei orto:oxe a Transilvaniei», era redactat — din 1865 pînă în 1883 — de preoşi asesorul consistorial» (consilier arhiepiscopesc) Nicolae Cristea
1334— 1902), unul din fruntaşii luptei naţionale a românilor transilineni, viitor memorandist. In tot cursiil războiului, N. Cristea a repro:us în paginile «Telegrafului Român» ştiri legate de războiul de indepen:enţă după ziarele : «Timpul», «România Liberă», «Monitorul Român»,
"Jnirea Democratică», «Telegraful», toate din Bucureşti, «Curierul» din
hs.r «Der Osten» din Viena, «National Zeitung» din Berlin, «Politik»
i r - Pracja, «Kftlnische Zeiturig», «Pfester Lloyd*, «Le Temps», «L'Orient»
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etc. Ştirile încep chiar cu evenim entele care au precedat războiul. De
pildă, sînt reproduse «protocoalele» (procesele verbale) Conferinţei re 
prezentanţilor Puterilor europene, ţinută la Constantinopol în decem 
brie 1876, este prezentată pe larg lucrarea lui Frederic Dame, L'Etat
roumain et la paix de TOrient. Neutralisation de la Roumanie (Buc.
1877), .apoi un rezumat al conferinţei lui E. R. N. Arntz, profesor de
Drept internaţional la U niversitatea din Bruxelles, apărută şi în broşură,
sub titlul : De la situation de la Roumanie au point de vu e du droit in 
ternaţional (Gand, 1877). începînd cu luna aprilie 1877, după ce Rusia
a declarat război Turciei, ştirile sînt mu'lt mai bogate. între altele, is-a
publicat Convenţia încheiată d e România cu Rusia, la Bucureşti (4/16
aprilie 1877), prin care se perm itea trecerea trupelor ruse pe teritoriul
României. în alte num ere sînt redate pe larg dezbaterile din Parlam en
tul României «legate de proclam area independenţei, iar în articolul Inde
pendenţa României, este redată o parte din cuvînfcarea rostită de Mihail
Kogălniceanu în Parlament, la 9 mai 1877.
începînd cu nr. 31, «Telegraful Român» publică în fiecare număr
ştiri de pe cîmpul de luptă — uneori coloane sau pagini întregi — sub
titlul Teatrul războiului (de la nr. 50 schimbat în Războiul), iar din nr. 65
încep ştirile privitoare la participarea armatei române la operaţiuni.
Marile lupte de la Griviţa, Plevna, Rahova şi Smîrdan sînt d escrise'cu
multă căldură, reproducîndu-se ce era mai semnificativ în presa străină
cu privire la eroismul soldaţilor români. De pildă, despre luptele din
jurul Plevnei s-a scris în 15 num ere ale ziarului (nr. 81—96) iar la
căderea ei, a apărut un lung reportaj, pe trei p a g in i1.
în ultimul număr al ziarului pe 1877, Nicolae Cristea făcea un cu
prinzător bilanţ al faptelor din anul care se încheia cu unele conside
raţii asupra locului pe care-1 va avea războiul de independenţă în istoria
poporu/lui român. «A fost acesta un an mare în viaţa popoarelor eu ro 
pene, scria ed, un an hotărîtor în viaţa popoarelor din Orient, a fost
anul -care desparte viaţa poporului român în două.
Au trecut aproape trei sute de ani de cînd vestea despre faptele
bărbăteşti ale românilor străbătea prin toate ţările Europei şi lumea sta
surprinsă de uimire faţă de Mihaiu, viteazul domn, care ştia şă stea drept
şi îndrăzneţ între două împărăţii puternice. Mihai a căzut şi cu încetul
românii au pierdut nădejdea în izbîndă ... au aruncat armele şi s-au
retras în liniştea vetrelor lor. S-au retras, dar nu au pierdut gînduil de
viaţă, ci a u aşteptat numai ca vrăjm aşii să cadă în virtutea lipsei lor
de trăinicie...
Au trecu t însă cîteva luni de zile şi numele «curcan» a ajuns a fi
popular în Europa : la Plevna, la Rahova, la Palanca, românii au dovedit
că sînt adevăraţi urmaşi ai străbunilor lor, că ştiu să apere o cauză, că
sînt un popor de bărbaţi.
Şi astăzi nimeni nu mai contează a deosebi pe români de români :
fie oriunde, în Moldova, în Muntenia, în Ardeal, în Banat, în Bucovina,
românul, cînd e vorba de faptă bărbătească, e român ca toţi românii.
1.
Vezi amănunte la Mircea Păcurariu, Ecoul Războiului de Independenţă în «Telegraful Român»
din Sibiu, în «Mitropolia Ardealului», an XII, 1967, nr. 4—5, p. 315—344.
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Asta ne leagă, ne împreună şi ne încheagă, asta sileşte lumea să recu 
noască în noi un popor compus din oameni de acelaşi fel bineicuvîntat...
Zicem dar, fără de sfială : anul 1877 a dat Europei un nou popor.
Şi în ourînd acest popor v a dovedi că, afară de aceea că ştie să
apere o graniţă, afară de aceea că ştie să menţină ordinea, mai ştie să
primească roadele muncii veacurilor şi să comunice cultura societăţilor
cu care se atinge, va arăta că poartă comori bogate în sufletul său...»
în încheiere, scria că dacă Austro-Ungaria nu va înţelege nici acum
aspiraţiile românilor transilvăneni, ei se vor «mîngîia cu speranţa că
iot are sa vină ce odată neapărat va trebui să vină» 2.
Pagini entuziaste găsim şi în Gazeta Transilvaniei de la Braşov,
redactată pe atunci de George Bariţiu. Ca şi Telegraful Român, fiecare
număr al «Gazetei» transm itea ştiri privitoare la mersul războiului —
cu rubrica perm anentă Resbel — despre luptele eroice de la Griviţa şi
Plevna, corespondenţe «din ţară», liste de subscripţii pentru răniţii,
orfanii şi văduvele de război, polemici cu gazetele oficiale, comentarii
oe marginea evenim entelor zilei etc. Reproducem doar cîteva fragmente
din articolele mai semnificative : «Ziua proclamării independenţei Ro
mâniei a produs în inimile fiecărui român sentimentele de bucurie, că
după atîtea secole ... România este redată sieşi... De azi încolo, România
Începe o epocă nouă, o viaţă nouă de libertate şi independenţă ... să
:răiască România liberă şi in d ep en d en tă!» 3. în alt număr relata erois
mul ostaşilor români prin aceste cuvinte : «Luarea redutei celei mari
Griviţa şi păstrarea acestei poziţii tari este a se mulţumi mai cu seamă
eroismului admirabil al bravilor oşteni români care, dispreţuind moar:ea, s-au repezit asupra formidabilului fiort de repetate ori şi, urcînd cu
>cările şanţurile inamicului, l-au respins din cuibul acela întărit. Vic::ria de la Griviţa a făcut să lucească paloşul strămoşesc în vechea-i
roiendoare. Toată presa europeană admiră astăzi eroica atitudine a tru 
delor române în sîngeroasa luptă de la Plevna».
Iar în alt număr se scria : «în tot locul, unde bate oinimă rom â
nească, v a duce numai bucurie şi veselie, căci Plevna a căzut prin conrursul valoroaselor braţe ale oştirii române... Ochii ni se umplu de la:r:mi cînd ne gîndim la atîta sdnge vărsat, la suferinţele bravilor care
s - fost răniţi pe cîmpul glorios. Nu, sîngele acesta nobil nu s-a vărsat
* zadar, fiecare picăitură din el v a aduce roduri însutite şi v a forma
:h:tul care va lega de aci încolo nedespărţit toate elementele de viaţă
poporului de la Dunăre» 4.
v
Acelaşi lucru îl făcea Iosif Vulcan în «Familia», care apărea pe
r:u.nci în Budapesta. Pe lîngă rubrica perm anentă a războiului, a desuna intitulată sugestiv Totul pentru ostaşii români, în care publica
;* o
Ie de subscripţie organizate de români în oraşele şi satele de pe tot
-.crinsul Transilvaniei.
Interesul ziarelor şi revistelor româneşti faţă de războiul de îndezer.denţă se poate observa şi în faptul că în paginile multora din ele
_______^

Telegraful Român» (citam TR). nr. 103 din 29 dec< 1877/10 ian. 1878, p. 412* Gazeta Transilvaniei» (cităm GT), nr. 43, din 5/17 iunie 1877, p. 2r
* <GT», nr. 97 din 11/23 dec. 1877, p. 3.
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au fost reproduse poezii închinate ostaşilor români m ajoritatea după
revista «Convorbiri Literare» sau bucăţi în proză cu subiecte luate din
război. De pildă, «Telegraful Român» a reprodus poeziile : Hora Griviţei,
Oda ostaşilor români, Sergentul, Păstorii şi Plugarii, Peneş Curcanul,
toate de Vasile Alecsandri şi nuvela A ndrei Florea Curcanul a lui
Nicolae Gane.
«Familia» lui Iosif Vulcan a reprodus : Balcanul şi Carpatul, Sergentul şi Căpitanul Romano, de V. Alecsandri, Steaua României, de
G. Sion, Armatelor Române, de N. T. Orăşanu, Marşul dedicat aceleiaşi
arm ate de Gr. Bengescu şi altele. Au fost reproduse aici şi num eroase
ilustraţii şi portrete de eroi.
In «Albina Carpaţilor» de la Sibiu au fost reproduse cîteva poezii
de Vasile Alecsandri : Oda ostaşilor români, Peneş Curcanul, Sergen
tul. Căpitanul Romano, Fraţii Jderi, Hora la Plevna ş.a.
Calendarul «Amicul Poporului» de la Sibiu pe anul 1878 şi 1879 re 
dactat de Visarion Roman, reproducea Balcanul şi Carpatul (1878), Cîntecul gintei latine, Sergentul, Căpitanul Romano (1879). Acelaşi lucru
l-a făcut şi «Calendarul» editat de Arhiepiscopia ortodoxă a Sibiului pe
anul 1879, în care au apărut poeziile : Cîntecui gintei latine şi Peneş
Curcanul de V. Alecsandri şi nuvela A ndrei Florea Curcanul, de N.
Gane. «Calendarul bunului econom», redactat de Dumitru Comşa, p ro 
fesor la Institutul teologic şi Eugen Brote, a reprodus Cîntecui gintei
latine, Sergentul şi Lăcrimioare (1879), apoi Sentinela română, poem
istoric (1880), toate de V. Alecsandri. Tot după bardul de la Mirceşti
foaia «Albina Carpaţilor» a reprodus sceneta La Turnu M ăgurele.
Sub impulsul acestor poezii, se va dezvolta o im presionantă creaţie
originală, legată nu numai de eroismul ostaşilor români în războiul din
1877, cît mai ales de ideea de unitate naţională a tuturor românilor.
M erită să fie reţinute poeziile : Scamă pentru cei răniţi a lui Iosif Vulcan
(«Familia», nr. 32, 1877), Dacă tot românul şi Visul, de acelaşi, Cununa
de laur şi Dimineaţa, de Petre Dulfu, Hora dorobanţului, Plecarea la
luptă, La război, Dorobanţul etc. de Aron Densuşianu, Testam entul sol
datului, Trecerea Dunării etc. de Zaharia Boiu, Sunt român, Hora curca
nilor, Marş triuntal etc. de Teohar Alexi, 28 noiembrie şi poemul Plevna,
de studentul Vasile Mihail Lazăr, A rm atei române, de Ion Scipione Bădesicu, Femeilor române şi Luarea Rahovei, de B. Vineşiu, etc. Ţăranul
Nicolae Herlea din Vinerea, lîngă Orăştie publica un imn închinat Osta
şilor români în «Gazeta Transilvaniei». în «Albina Carpaţilor» au apă
rut La intrarea triumfală a armatei' române în capitala României, la 8
octombrie 1878 şi alte poezii . Elevii şcolilor româneşti din Transilvania
publicau felurite poezii în revistele lor în manuscris, iar Teohar Alexi
a tradus în nemţeşte poezia Peneş Curcanul, a lui V. Alecsandri, pe care
a publl icat-o la Braşov. Poeziile lui Zaharia Boiu vor apare mai tîrziu
în volum sub titlul Frunze de laur. Poezii eroice din 1877— 1878
(Sibiu, 1904) 5.
5.
Sextil Puşcariu, Războiul Neatîrnării, Bucureşti, 1927, p. 212 şi Mircea Popa, Literatura transil
tiaibZ şi războiul pentru independenţă, în Almanah Tribuna 76, Cluj, 1976 p. 146—149.

475

ANIVERSĂRI — COMEMORĂRI

Cea mai însem nată manifestare literar-îstorică transilvană în legă
tură cu războiul de independenţă este intitulată Resbelul oriental ilus
trat, de Dr. A. P. Alexi şi M axim Pop, profesori la liceul din Năsăud,
tipărită la Graz în 1878 (724 pagini cu num eroase ilustraţii).
Fascicola a doua a lucrării a fost confiscată de poliţia din Graz,
iar autorilor li s-a intentat un proces «pentru tulburarea liniştei publice
şi aţîţare de duşmănii contra naţionalităţilor». Cu toate că unele părţi
din manuscris au fost înlăturate de cenzură, cartea a făcut totuşi o fru
moasă educaţie patriotică rom ânească în rîndul citito rilo r6.
Cu astfel de profesori-patrioţi, nu este de mirare că în liceul rom â
nesc din N ăsăud s-a format, ca intelectual român, acela care — alături
de Alecsandri — a devenit unul din cei mai de seamă cîntăreţi ai răz
boiului in d e p e n d e n ţe i: George Coşbuc.
Voluntari transilvăneni in războiul de independenţă. — Solidari
tatea românilor transilvăneni cu fraţii lor de dincolo de Carpaţi s-a m a
nifestat şi prin înrolarea unor tineri din Transilvania şi Banat în arm ata
română, luptînd cu arma în mînă în tot cursul războiului. între aceştia,
se, num ără foşti ofiţeri din arm ata austro-ungară, medici, farmacişti,
tineri intelectuali şi ţărani. Num ărul lor nu se cunoaşte, deşi va fi fost
destul de ridicat, din moment ce autorităţile austro-ungaro s-au sesizat
în mai multe rînduri de înrolarea lor în armata română.
La loc de frunte trebuie să-l pomenim pe căpitanul M oise Grozea
din O breja (lîngă Caransebeş), demisionat din armata austro-ungară.
El a comandat coloana principală d e atac asupra redutei Griviţa (30 a u 
gust 1877), fapt pentru care a fost citat, prin ordin de zi, pe întreaga
armată. A fost rănit în luptă. Pentru eroismul său a fost decorat cu
«Steaua României», «Virtutea Militară» şi ordinul rusesc «Sfînta Ana»,
şi avansat la gradul de maior 7.
Un alt voluntar a fost căpitanul Constantin Şaguna, nepot al
mitropolitului Andrei. După absolvirea studiilor militare şi avansarea
la gradul de ofiţer, a slujit zece ani în armata franceză. In 1877, răspunzînd apelului lansat de guvernul român, a demisionat din arm ata fran
ceză şi a cerut să fie primit în rîndurile armatei române. A luat parte
activă în războiul din 1877— 1878 8.
Se cunosc apoi şase tineri voluntari originari din Ţara Făgăraşului :
Vincenţiu Grama, teolog, Gheorghe Borzea şi Ioan Dejenar, funcţionari
în cancelaria avocatului Ioan Roman din Făgăraş, Ioan Popovici func
ţionar la Prefectura judeţului, Corneliu Aiser, negustor şi Damaschin
Popa Radu, arhivar în Făgăraş. La (îndemnul avocatului Ioan Roman,
un înflăcărat patriot, au hotărît să treacă în România pentru a se
înrola în arm ată ca voluntari. Au plecat în noaptea de 2 iunie 1877,
fiind conduşi pînă la culmile Carpaţilor de doi preoţi. S-au îndrep
6. S. Puşcariu, op. cit., p. 214.
7. Publicate de Sextil Puşcariu, Douăzeci de scrisori ale lui Moise Grozea din Războiul de la
1877, în Anuarul Institutului de Istorie Naţională din Cluj, voi. IV, 1926—1927, Bucureşti, 1927, p.
8. Paul Abrudan, Voluntari ardeleni
Trwisilvania, Sibiu, anul V, nr. 6, 1976, p, 4îi.
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tat apoi spre Bucureşti, prin Cîmpulung. Cu ajutorul transilvăneanului
Teofil Frîncu, trecut mai de mult în «ţară», au fost primiţi de ministrul
de război care, după lungi insistenţe, a acceptat înscrierea lor ca v o lu n 
tari. Dintre aceştia numai primii trei au făcut războiul în Bulgaria 9, lor
li s-au adăugat şi tînărul Ieronim G heaja 10.
Dintre aceştia, ne interesează în chip deosebit Vincenţiu Grama
(1852— 1920) din Rîuşor, lîngă Făgăraş, absolvent al Institutului teologic
din Sibiu (1876).
în timpul războiului, el a fost repartizat la trupele de infanterie, în
regimentul II de linie, încadrat în divizia III. A ceastă divizie a luat parte
la eroicele lupte din faţa Plevnei, din 30 august 1877, fiind încredinţată
cu cucerirea redutei Griviţa 2 (din divizia III au făcut p arte şi cunoscuţii
eroi Gheorghe Şonţu, Nicolae Valter M ărăcineam i ş.a.). De asemenea,
a luat parte la marele bătălii pentru cucerirea Plevnei în lunile septem 
brie—noiembrie, pînă la capitularea acesteia (28 noiembrie 1877). După
această bătălie, regimentul II a intrat în divizia IV, care a participat,
în continuare, la luptele pentru cucerirea Rahovei. Pentru dragostea sa
faţă de neam, ca şi pentru participarea sa eroică pe cîmpurile de luptă,
V. Grama a primit două medalii r o m â n e ş ti: Trecerea Dunării şi Apără
torii independenţei şi una rusească : Medalia comemorativă de campa
nie n . După lăsarea la vatră, a fost hirotonit preot, în acelaşi an, pe
seama parohiei Rîuşor, păstorind cu vrednicie pînă la moarte 12.
Tot din părţile Făgăraşului era şi sublocotenentul Dumitru Stanciu
din Viştea, participant la luptele de la Griviţa din 30 august 1877, cînd
a fost uşor r ă n i t 13. între voluntarii transilvăneni se num ăra şi «badea
Gheorghe Cîrţan» din O prea — Cîrţişoara (1849— 1911) care, împreună
cu ciobanul Ion Cotigă, au dăruit întreaga lor turmă, de 1200 de oi,
pentru nevoile a r m a t e i « b a d e a Gheorghe Cîrţan» s-a înrolat apoi ca
voluntar. A făcut numai instrucţie în compania a treia de recruţi, fără
a fi trimis pe cîmipul de luptă 14.
Documentele timpului mai amintesc pe voluntarii : A lexandru Blaiu
din Făgăraş, Aron M oraru şi Iacob M oraru din Vad-Făgăraş, de doi
tineri sibieni şi de şapte tineri din C îrţiş o a ra 15. în tradiţia satului
Streta-C îrţişoara e cunoscut numele voluntarului Constantin Folea 16.
Din Săliştea Sibiului s-au înrolat ca voluntari Nicolae Comşa, un
tînăr din familia Sora,* doi fraţi din familia Peligrad 17. Din alte părţi
ale Transilvaniei amintim pe Nicolae Ciuceanu, foşti elevi din Blaj
N. Căluţiu şi Artimon Pop, apoi Petru Drăghici din Bobohalma,,l'îngă
T îr n ă v e n i18 ş.a.
9. Sextil Puşcariu, Răsunetul războiului, p. 201—202.
10. Ibidem, p. 202-203.
11. Arhiva Consiliului Arhiepiscopesc Sibiu, Dosar III, 175/1879, actul nr. 1278.
12. Vezi despre el : Mircea Păcurariu, Un voluntar transilvănean în războiul de independenţă : Vin
cenţiu Grama, în «Mitropolia Ardealului», an. XXII, nr. 4—6, 1977.
13. P. Abrudan, op. cit., p. 46—47.
14. Octavian Metea, Patriotul Badea Cîrţan, Bucureşti, 1972, p. 49—52.
15. P. Abrudan, op. cit., p. 47.
16. Informaţia pr. Liviu Scorobeţ din Streza-Cîrţişoara.
17. P. Abrudan, op. cit., p. 46.
18. S. Puşcariu, Răsunetul războiului, p. 201—202.
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Iosif Negru, scria, din Turnu Măgurele, în august 1877, că s-a în
rolat în armata română ca dorobanţ. Din aceeaşi scrisoare rezultă că
mai erau cu el alţi 90 de voluntari tra n s ilv ă n e n i19. Din Braşov poate fi
pomenit avocatul Manole Burbea, din Ţara Moţilor Ioan Niculescu, de
corat cu ordinul «Coroana României», iar din Sătmar a luptat Ioan
Popovici (Popescu), trecut mai de mult în ţară, decorat cu medalia «In
dependenţa României» 20.
Cîţiva transilvăneni s-au înrolat ca voluntari în serviciile sani
tare de pe front. între aceştia se num ără : Gheorghe Diamandi din Bra
şov, absolvent al facultăţii de medicină din Viena (1876), care a luat
parte la cam pania din faţa Plevnei, făgărăşanul Nicolae Grancea, pe
atunci student la facultatea de medicină din Bucureşti, voluntar în Bata
lionul 2 Vînători, rănit la Griviţa, decorat cu Virtutea M ilitară şi Steaua
României {t 1891), ca medic militar activ, asistentul de farmacie Adam
Henţiescu din Rişca (lîngă Brad, j. Hunedoara), voluntar în Batalionul 2
Vînători, rănit la Griviţa (în 1916— 18 a luptat în războiul pentru în tre
girea ţării). în spitalele din «zona interioară» au lucrat medicii transil
văneni : Constantin Nica din Braşov (Bucureşti), Ioan Arsene, fiul p re o 
tului din Gura Rîului-Sibiu (Brăila) şi Ioachim Drăgescu (C ra io v a )21.
Amintim că între călugării şi călugăriţele care s-au angajat în servi
ciile sanitare ale armatei, ca brancardieri şi surori de caritate, erau şi
transilvăneni.
Pe lîngă aceşti voluntari cunoscuţi cu numele, desigur au fost mulţi
alţii care au rămas în anonimat. Probabil numele lor n-a fost publicat
pentru a-i feri de represiunile autorităţilor atît pe ei, cît şi pe fami
liile lor.
Plecarea tinerilor făgărăşeni «în ţară» şi înrolarea lor în armata
română a produs, cum era de aşteptat, nemulţumirea şi în acelaşi timp
îngrijorarea cercurilor conducătoare austro-ungare, problema fiind ridi
cată şi în Parlamentul din Budapesta. Deputatul Partenie Cosma (1837—
1924), unul din fondatorii Băncii Albina din Sibiu şi, un timp, preşedin
tele Partidului Naţional Român din Transilvania, a fost nevoit să răs
pundă în Parlament şi să justifice atitudinea românilor transilvăneni în
^chestiunea orientală» 22.
Ministrul de externe al Ungariei, contele Andrassy, a protestat
energic pe lîngă guvernul din Bucureşti şi a cerut extrădarea acestor
voluntari. în acelaşi timp, s-au lu at măsuri pentru paza fro n tie re lo r23.
Mai notăm aci că pe lîngă M arele Cartier General al Armatei Ro
mâne au fost ataşaţi şi patru pictori : Nicolae Grigorescu, George Demetrescu-Mirea, Carol Popp de Szatmary şi Sava Henţia. Dintre aceştia,
ultimii doi erau transilvăneni. De la Carol Popp de Szatmary (1812—
1887) au rămas mai multe acuarele, desene în creion şi peniţă (Atacul
19. P. Abrudan, op. cit., p. 47.
20. Ibidem,
21. Ibidem, p. 48 şi Valeriu L. Bologa, Ajutorul românilor ardeleni pentru răniţii
dependenţei, în rev. «Transilvania»,' anul 72, nr. 5—6, 1941, p. 390, nota 1.
22. Teodor V. Păcăţian, Cartea de aur, voi. VI, Sibiu, 1910, p. 61Ş,
25. «GT», XLI, nr. din 26 mai/7 iunie 1877, p. 4,.
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redutei Griviţa, Scenă de război, Cazac călare etc.), iar de la Sava Henţia
(1848— 1904), originar din Sebeşel-Aliba, num eroase lucrări grafice în
creion şi cărbune, mai rar în tuş şi acuarele (Trecerea Dunării la Cora
bia, Trecerea Dunării la Nicopole, Transportul de muniţii pe front, Prima
lovitură de tun, Podul român de la Corabia, Pontoane şi bărci la Cora
bia, Nicopole 1877, Bivuac, Cai şi corturi, Ziua de sîmbătă în lagărul de
la Calafat, Soldaţi ju c în d *hora, Roşior, O familie de bulgari în faţa
casei etc. 24.
A jutoare materiale şi financiare pentru armata română. — în în
treaga Transilvanie s-au făcut aproximativ trei sute de colecte în bani,
articole şi îmbrăcăminte şi pansamente, pentru ajutorarea ostaşilor ră 
niţi, a orfanilor şi văduvelor de război. Astfel de colecte s-au făcut
aproape în toate oraşele, cît şi în sute de sate. în fruntea acţiunii se
găseau intelectualii români de atunci, preoţi, învăţători, avocaţi, notari,
precum şi unii ţărani, dar mai ales soţiile şi fiicele lor. Şi-au dat obolul
cele mai largi pături sociale r o m â n e ş ti: intelectuali, ţărani, comercianţi,
meseriaşi, muncitori, studenţi, elevi.
Iniţiativa organizării de colecte a pornit de la Sibiu. încă din 5/17
mai 1877 s-a constituit aici un comitet de românce, care urm a să se
ocupe cu strîngerea de ofrande care să fie trimise «Crucii Roşii» din
România. Procesul verbal de constituire — publicat î-n «Telegraful Ro
mân» — era semnat de 19 persoane, iar Comitetul avea urm ătoarea
componenţă : Preşedintă : Iudita Măcelariu, soţia avocatului Ilie Măcelariu (1822— 1891), primul preşedinte al Partidului Naţional Român din
Transilvania, înfiinţat în 1869; vicepreşedintă : Maria Hannia, soţia
directorului Institutului teologic-pedagogic «Andreian», Ion Hannia ;
casieră : Agnes Popa ; secretare : Caliopi Boiu, soţia fostului profesor de
teologie, acum consilierul arhiepiscopesc Zaharia Boiu şi Maria Cosma,
soţia lui Partenie Cosma ; membre : Elefteria Cristea, soţia lui Nicolae
Cristea, fost profesor de teologie, acum consilier arhiepiscopesc şi redac
tor la «Telegraful Român» şi sora comerciantului braşovean Diamandi
Manole, de care vom vorbi mai jos, Elena Popescu, soţia lui Ioan
Popescu, cunoscutul pedagog şi profesor de teologie, Maria Cunţan, soţia
profesorului de Cântări bisericeşti Dimitrie Cunţan, Ana Hodoş, soţia
avocatului Iosif Hodoş, fiica preotului Simion Balint, luptătorul din 1848
şi m am a lui N erva Hodoş, autorul Bibliografiei vechi româneşti
şi altele 25.
Comitetul siibian a adresat — tot prin «Telegraful Român» — un
A p el către români, în care se arăta că întrucît războiul «a atins pe
fraţii noştri şi surorile noastre din România, noi, conduse de simţul
inimii noastre, inspirate totdeauna de instinctul sublim al umanităţii,
nu putem sta indiferente la ceea ce fraţii şi surorile noastre, ei sîngele
nostru, vor avea de a îndura în această mare dramă ce se prepară şi
24. Mircea Toca, Războiul de independenţă în
buna, 76, Cluj, 1976, p. 106—108.
25. «TR», supliment la nr. 36 din 8/20 mai 1877t
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a început deja pe frumoasele, istoricele şi >de veohi sînge fumegîndele
ţărmuri ale Danubiului. Simţul de fiice, mame şi surori ne impune aceas
tă datorinţă de a veni în ajutorul ostaşilor răniţi şi în uşurarea sufe
rinţelor familiilor acelor ostaşi, care au căzut sau vor cădea în luptă» 26.
Amintind de constituirea Comitetului din Sibiu, apelul continua cu
îndemnul de-a contribui cu bani şi obiecte pentru ajutorarea răniţilor.
Ştirea înfiinţării Comitetului femeilor din Sibiu s-a răspîndit de în 
dată în toată Transilvania, mai ales prin mijlocirea preoţilor şi în v ă ţă 
torilor români care făceau cunoscut acest lucru fie 'în biserică, fie în
şcolile confesionale.
Apelul a fost reprodus şi în alte periodice româneşti din Transil
vania, dar şi în cele săseşti. De pildă, în «Gazeta Transilvaniei» de la
Braşov, în «Biserica şi Şcoala», noul organ de publicitate al Episcopiei
ortodoxe a Aradului, în’ «Hermannstadter Zeitung» şi -în «Siebenbiirgisdh-Deutsches Tageblatt. în «Gazeta» braşoveană, .apelul era însoţit şi
de o Epistolă respectoasâ către femeile românce a lui George Bariţiu,
cu îndemnuri la sprijinirea războiului.
La 10/22 mai 1877 fruntaşii românilor din Braşov s-au întrunit în
localul Casinei rom âne şi au constituit Comitetul românilor din Braşov
pentru ajutorarea soldaţilor răniţi din România. Preşedinte era com er
ciantul Diamandi Manole, casier Nicolae T. Ciurcu, secretar profesorul
Dr. Ioan Lapedatu, iar membrii erau Dimitrie Ionciovici, profesorul
Aron Densuşianu, protopopul Ioan Petric, preotul George Perşinaru,
preotul Bartolomeu Baiulescu şi alţii. Cu acest prilej, Comitetul a lansat
un A pel filantropic către toţi românii, din care spicuim acest fragment :
«Fraţii noştri de dincolo, puşi în dura necesitate de a-şi apăra cu arma
averea şi existenţa, vocea carităţii vine şi reclamă de la um anitate
ajutor şi alinare. Cu cît mai vîrtos nu va reclama această sacră voce
de la noi, unde ea este totodată vocea sîngelui, pentrucă ei sînt fraţii
noştri ?... ci dacă luminile civilizaţiunii au ajuns a face un adevărat
cult în îngrijirea şi alinarea durerilor celor căzuţi în război, vom putea
rămînea noi nepăsători faţă de cei mai de aproape ai noştri ce şi-au
expus viaţa pentru legea, onoarea şi existenţa neamului ro m â n e s c ? » 27.
Dar oficialităţile din Budapesta desigur nu puteau admite aceste
manifestări ale solidarităţii românilor transilvăneni cu cei de dincolo
de Carpaţi. Drept aceea, la 24 mai 1877, M inisterul de Interne al U nga
riei a interzis Comitetele de români constituite doar cu cîteva zile în
ainte. Ziarul «Kelet» scria că «nu se poate admite ajutorarea unei a r
mate care poate aduce în primejdie chiar existenţa Ungariei, a unor
soldaţi care, vindecaţi, ar putea să ridice arma împotriva ei».
Din «Telegraful Român» aflăm că la 30 mai 1877 (st. n.) corniţele
suprem al comitatului Sibiu, Friederich W ăchter, a trimis o scrisoare
luditei Măcelariu, prin care o înştiinţa că interzice funcţionarea Comi
tetului femeilor române din Sibiu, îngăduind însă strîngerea de ajutoare
26. Ibidem :
27. «GT.» an. XL, nr. 37 din 15/27 mai 1877. Reprodus fi în ŢR.
Jw 156.

nr, 39 ţlin 17/31 mai 1877,
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de la persoane particulare, dar cu ştirea a u to rită ţilo r28. Comitetul s-a
întrunit a doua zi şi a încredinţat pe Iudita M ăcelariu să intervină la
forurile competente pentru revocarea ordinului amintit. Intr-adevăr, la
1 iunie ea a adresat către corniţele suprem un memoriu-protest în care
arăta că şi în alte războaie s-au constituit astfel de comitete pentru
ajutorarea răniţilor şi chiar atunci funcţionau comitete m aghiare care
s trîn g e a u ' bani sau obiecte pentru răniţi turci, fără ca prin aceasta să
se încalce «principiul neutralităţii», cum pretextase W ăchter.
La 11 iunie 1877 (st. n.) W ăchter comunica Iuditei M ăcelariu că a
înaintat protestul ei la Minister, dar a fost respins 29. Fără să se descu
rajeze, ea continuat apoi să strîngă singură bani şi felurite obiecte, pe
care le trimitea Crucii Roşii din Bucureşti. La 22 septembrie 1877
a publicat, tot în «Telegraful Român», un nou A p el filantropic, pentru
intensificarea a c ţiu n ii30.
Acelaşi lucru s-a petrecut şi la Braşov. La 17/29 m,ai 1877 Manole
Diamandi şi Nicolae Ciurcu, casierul Comitetului, au fost anchetaţi de
primarul şi căpitanul poliţiei din localitate, care le-au adus la cunoştin
ţă ordinul de dizolvare a Comitetului de ajutorare a răniţilor. Li s-a dat
însă permisiunea să colecteze bani sau obiecte ca persoane particulare.
Îndată după aceasta, Manole Diamandi a convocat pe membrii Comite
tului, coimmicîndu-le dispoziţia primită. Cu acest prilej, s-au adoptat
mai multe hotărîri, între care : întocmirea unui memoriu către M iniste
rul de Interne din Budapesta, declanşarea unei campanii în presă în
legătură cu dizolvarea Comitetului, Diamandi Manole, care va strînge
donaţiile în bani şi Hareti Stănescu, care va strînge ofrandele materiale
şi, în sfîrşit, publicarea unui nou apel pentru sprijinirea armatei române.
La 9/21 iunie 1877 conducătorii mişcării naţionale a românilor b ra 
şoveni, în frunte cu George Bariţiu, au redactat un A pel la români,
care a fost publicat apoi în «Gazeta Transilvaniei. Reproducem o parte
din acest apel, pentru a cunoaşte sentimentele patriotice ale înaintaşi
lor noştri de acum un veac : «Guvernul maghiar a desfiinţat comitetul
înfiinţat pentru primirea ofrandelor în favoarea fraţilor noştri din Ro
mânia răniţi în război. însă simţămîntul umanităţii, iubirea şi legătura
de sînge nu se disolvă decît odată cu viaţa. în numele acestor înalte
şi sfinte sentimente, noi ca particulari, venim a apela pentru aju to ra
rea fraţilor noştri răniţi în război, la toţi aceia în al căror piept bate
o inimă de român... Dacă iubirea frăţească ne face să implorăm de la
Cel de sus ca fraţii noştri din România să se întoarcă de pe cîmpul de
onoare încărcaţi de izbîfrdă şi glorie, aceeaşi iubire ne impune a veni
în ajutorul acelora care au căzut pentru gloria şi viitorul neamului ro
mânesc.
R o m â n i! Nu numai îndatorirea sîngelui, nu numai vocea carităţii
cere de la noi acest ajutor, aceasta o pretinde înaltul obligament ce
ni-1 impune civilizaţia. Secoli întregi au luptat fraţii noştri din România
pentru lumină şi lege contra barbarismului. Un Mircea, un Ştefan, un
28. La dizolvarea Comitetului doamnelor de aici, art. scris de redacţia şi de Iudita Mficelariu in
TR., nr. 40 din 22/mai/3 iunie 1877, p. 160—161.
29. «TR»-nr. 43 din 2/14 iunie 1877 p. 172.
30. «TR», nr. 75 din 23 sept/5 oct. 1877 p....
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Mihai au trăit şi au murit cu arma în mînă la porţile Europei. S-ar
putea acum, români, ca noi, cei mai de aproape ai lor, noi asupra
cărora s-au răsfrînt razele binefăcătoare ale victoriei lor, să rămînem
nepăsători faţă de aceia care vin a continua opera ce au început-o
glorioşii lor strămoşi ?... Apelăm dar l<a toţi românii dintre Tis,a şi
Carpaţi, la june şi bătrîn, la avut şi la sărac, a da fiecare obolul său
pentru alinarea suferinţelor fraţilor noştri din România răniţi în război.
Apelăm cu deosebire la tine, junime română, garanţia viitorului şi
vasul de aur al simţărmintelor nealterate ! Adu-ţi aminte că antecesorii
tăi şi-au pus o pagină de aur în analele poporului român. Ia, junime, şi
de astă dată, apostolatul, pentru a propaga ideea cea mai sfîntă, simţămîntul cel mai blînd şi cel mai dulce : de-a alina suferinţele celui ce
a rămas pe cîmpul de război». Apelul era semnat de prot. 'Ioan Petric,
Diamandi Manole, dr. Ioan Neagoe, prof. A ron Densuşianu, prof. Dr.
Ioan Lepădatu, Georghe Bariţiu, Iacob M ureşianu 31.
La 18 iunie 1877, Diamandi Manole a prezentat primarului Braşo
vului un protest, spre a fi înaintat Ministerului de Interne, în care îşi
exprima indignarea pentru faptul ca era admisă funcţionarea de comi
tete pentru ajutorarea răniţilor turci, în timp ce comitetele româneşti
erau interzise 32.
În afară de centrele de colectare de la Sibiu şi Braşov, au fost şi
altele, mai modeste, în diferite părţi ale Transilvaniei, care au trimis
sumele încasate sau obiectele direct la Bucureşti, pe adresa lui Dimitrie
Ghica, preşedintele Crucii Roşii. Astfel de centre au funcţionat la Făgă
raş, Turda, Sighişoara, Alba Iulia, Blaj, Tg. Mureş, Reghin, Năsăud,
Cluj, Băseşti-Sălaj, Cîmpeni, Budiul de Cîmpie, Deva, Haţeg, Lugoj, Ti
mişoara, Caransebeş, Oraviţa, Beiuş etc.
în cele ce urm ează vom consemna cîteva din colectele făcute în
oraşele şi satele Transilvaniei, centralizate la Sibiu de Iudita Măcelariu,
iar la Braşov de Diamandi M anole (respectiv Hareti Stănescu) sau tri
mise direct la Bucureşti. Rezultatele colectelor cu numele tuturor dona:orilor şi sumele oferite erau publicate în «Telegraful Român», în
Gazeta Transilvania» şi în «Familia» 3:î.
La Sibiu s-au făcut colecte încă din cursul lunii mai 1877. într-o
^rimă colectă s-au strîns 1342,50 lei şi 287,50 florini v. a., într-a doua
-'23 lei şi 110 fl., continuînd cu altele. Dintre donatori amintim, pe m itro
politul Miron Romanul (18 lire turceşti în aur = 414 lei), vicarul Nicoae Popea (20 galbeni = 240 lei), colonelul David Urs (116 lei),avocatul
iosif Hodoş (100 fl.), Iosif Sterca Şuluţ (100 fl), Ilie M ăcelariu (50 lei), .
Visarion Roman (100 lei), Partenie Cosma (20 fl.) Iacob Bologa (180 lei),
Dr. Aurel Brote (100 lei), directorul Institutului teologic Ioan Hannia
j 8 lei), consilierii arhiepiscopeşti Zaharia Boiu (20 lei) şi Petru Bădilă
j 0 fl.), profesorii de teologie Ilarion Puşcariu (60 lei), Ioan Popescu
4

%

31. «GT» nr. 45 din 12/24 iunie 1877 şi «TR» nr. 47 din 16/28 iunie 1877, p. 187.
32. «TR» nr. 49 din 23 iunie/5 iulie 1877, p. 197 —198.
33. Studii amănunţite asupra colectelor vezi Ia S. Puşcariu, op. cit. p. 203 urm., Valcriu L. Bo■'-.u op. cit., p. 401—407 ; Mircea Păcurariu, Ecoul războiului de independenţă p. 324—344 ; Paul AbruContribuţia materială şi financiară a românilor transilvăneni in sprijinul războiului independenţei,
z
«Transilvania», Sibiu — anul V, 1976, nr. 7, p. 35—37 ; nr. 8, p. 34—36 şi nr. 9, p. 45—46.
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(4,70 fl.), Dimitrie Cunţan (14,50 fi.)r protosinghe-lul Nicanor Frateş (50
lei) etc. Tinerii români din Sibiu aveau un fond de 41,76 fl. destinat pen
tru (înfiinţarea unui cabinet de lectură. în momentele grele prin care
trecea «tara», au oferit banii societăţii Crucea Roşie din Bucureşti. Prin
membrele fostului comitet de colectare, s-au organizat în Sibiu mai
multe ateliere de preparat scamă şi vată.
Aceleaşi rezultate mulţumitoare au dat şi colectele iniţiate în co
munele învecinate, contribuind peste 1200 de persoane, m ajoritatea
ţărani. 'De pildă, la Răşinari, A na Brote şi Alem<an Dancăş au strîns
91,10 fl. şi 15 lei, între donatori figurînd şi tînăra învăţătoare Aurelia
Bratu, mama lui Octavian Goga. în Boiţa, ţăranii Ioan Popa şi C onstan
tin Popovici au colectat 136 fl. şi 41 lei, iar studentul medicinist Ioan
Cloajă a strîns obiecte de la 50 de femei. în Săliştea Sibiului au făcut
colete preotul Ioachim M unteanu şi învăţătorul Dumitru Chirca (222 fl.
şi 4 lei). O colectă cu rezultate deosebite s-a realizat în Ocna Sibiului,
unde au lucrat mai multe echipe, conduse de învăţători, ţărani şi femei
strîngîndu-se 88,76 fl. de la 112 persoane şi obiecte (pînză, scam&,
ştergare, cămăşi) de la 183 femei.
M erită să ne reţină atenţia colectele făcute în Tilişca, de preoţii
Petru Iuga şi Ioan Iosof (2,05 lei şi 47,50 de la 67 persoane). în afară
de aceasta, învăţătorii Dumitru Iosof şi Ioan Necşa a u îndem nat şi pe
elevii şi absolvenţii şcolii lor să-şi dea modestul obol pentru ajutorarea
răniţilor sau a colegilor lor de şcoală «din ţară», ai căror părinţi căzu
seră p e cîmpul de luptă. îndemnul înflăcăraţilor dascăli n-a fost zadar
nic, căci ei au izbutit să strîngă 11,14 fl. şi 5,10 lei de la 107 elevi şi
37 absolvenţi, fiecare contribuind cu cîte 4— 10 creiţari. Alţii au oferit
scamă şi pînză, încît în Tilişca numărul contribuitorilor s-a ridicat
la 211.
Alte colecte s-au făcut în Cacova (azi Fîntînele, 12 fl. şi 280 lei,
din care 200 lei oferiţi de bunul patriot A lexandru Lebu), în Gurarîului de preoţii Ioachim M unteanu şi Ioan Stoichiţă (60 fl.), în Sadu
(50 fl., strânşi de notarul C onstantin Popovici), (în Poplaca {34,52 fl.
strînşi de la 111 persoane de preotul Coman Baca, învăţătorul Radu
Neagu şi sub primarul Zaharia1 Bădilă), în Şura Mare, Şura Mică,
Hamba, Săcădate, Avrig, Racoviţa, Porceşti (azi Turnu Roşu), Merghindeal, Rusciori, Vărd, Şalcău. Agapia Droc, soţia protopopului Ioan Droc
din M iercurea Sibiului, a centralizat coletele făcute de diferite persoane
din Miercurea, Sălişte, Sebeş, Jina, Ludoş, Vingrad, Topîrcea şi mai
ales din Poiana Sibiului. Sub îndrum area sa, mai multe femei din M ier
curea au ţesut pînză, altele au confecţionat scamă. în jurul Mediaşului
s-au făcut colecte la Mediaş (preotul George Crişan şi doi ţărani),
Moşna, Nemşa, Biertan, Ţapu, Braţei ş. a. în afară de bani s-au strîns
num eroase articole de îmbrăcăminte.'
în Braşov, s-a făcut o primă colectă chiar cu prilejul constituirii
Comitetului, la 10/22 mai 1877. Cifrele sînt semnificative. De la 78 de
persoane s-au strîns 7450 'de franci aur. Principalii contribuitori (cu
sume oferite în franci aur) au f o s t : Dimitrie Stănescu 2000, Diamandi
M anole 1000, Constantin Steriu 500, George B. Pop 500, Prot. Iosif Barac
4
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200, prof. A ron Densuşianu 150 fl. preotul Bartolomeu Baiulescu 100,
prot. Iosif Petric 50, preotul G eorge Perşinariu 20, prof. Ioan Lapedatu
20, prof. Ştefan Iosif {tatăl poetului) 5 şi alţii.
A doua colectă făcută de Diamandi M anole se ridică la 1538 de
franci (Ioan Pop 200, O ctavian Sorescu şi Ludovic Roman c î t e v100, prot.
Ioan Petric 50, prof. Ioan M eşotă 100 etc). Pe a treia listă apar contri
buitori cu sume mai modeste, probabil recrutaţi dintre românii lipsiţi
de mijloace materiale. Pe cele trei liste figurează 378 de români
braşoveni.
în afară de bani, Hareti Stănescu a colectat sute de kg. de scamă,
vată, bandaje, cămăşi etc., fie din Braşov, fie din alte părţi ale Transil
vaniei. Rezultatele colectelor sale au fost date publicităţii în patru
rînduri.
Reuniunea rom ână de gimnastică şi cîntări din Braşov organizase
o «producţiune muzicală» la 12 iulie 1877, în folosul Crucii Roşii. A
rezultat un venit curat de 240 fl. (din care D. Manole 12 fl., prof. George
Dima 4 fl. etc).
Ulterior s-au făcut alte colecte în Braşov şi împrejurimi : BraşovDîrste de preotul Toma Bîrsan, Braşov-Stupini de preotul Ioan Maximilian (71 fl. strînşi de la 70 persoane, între care multe femei, chiar v ă 
duve), în Bran-Şimon de preoteasa M aria Moşoiu şi de preotul Nicolae
Mănoiu, în Ghimbav, Vlădeni, Baciu, Purcăreni. O colectă frumoasă
s-a făcut în Turcheş, de preotul N. Soiu şi doi credincioşi (125 franci
şi la 10 florini, din care 20 franci erau oferiţi de «o femeie bătrînă
Susana»).
>
în Făgăraş acţiunea de colectare de bani şi obiecte a fost îndrum a
tă de A nastasia Popescu, soţia protopopului Petru Popescu şi de Zinca
Roman, soţia avocatului Ioan Roman, un m are patriot, cel care îndem
nase şi pe tinerii făgărăşeni să se înroleze în armata, română. Consem
năm şi faptul că aici, se înfiinţaseră iîn 1876 două Reuniuni ale femeilor
române din Făgăraş şi împrejurimi conduse de cele două vrednice r o 
mânce amintite mai s u s 34. Desigur acţiunea de colectare era ajutată
şi de membrele acestor reuniuni. în Făgăraş, s-au strîns 258 fl., 1 gal
ben, IV2 napoleon de aur, 1 taleri, din care avocatul Ioan Roman a
oferit singur 100 fl. Alte colecte s-au făcut în satele învecinate : Vad,
Breaza, Veneţia de Jos, Şinca, Veche, Ohaba, Galaţi, Drăguş, Beclean,
Cîrţişoara, Voivodenii Mari, Voivodenii Mici, Şinca Nouă, Grid, Poiana
Mărului, Viştea de J,os, Lisa, Şercăiţa, Teodoriţa, Mărgineni, Berivoiul
Mic, Ileni, Vaida Recea, Copăcel, Ludişor. Totalul sumelor realizate
:n Făgăraş şi împrejurimi se ridică la 576,12 florini, 1 galben, l l/2 napo
leon, 2 taleri, 7,50 lei, 10 franci aur, la care se adaugă sute de kg. de
obiecte. Numai în Beclean s-au înscris 131 de ţărani, care au donat p o 
rumb şi secară, care apoi s-au valorificat. Ca şi în alte părţi ale Transil
vaniei, colectele au fost făcute de preoţi, învăţători, notari, ţărani sau
soţiile lor.
34.
Nicolae Aron,
1313, p. 136 urm.
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La Alba lulia colectele au fost îndrumate de două tinere : Eufro
sina Cîrlea şi Eufimia Pipoş, care au strîns, în două etape, 250,50 fl.
3 galbeni, 20 franci, 5 lei şi 2 taleri, pe care i-au trimis direct lui Dimi
trie Ghica, la Bucureşti. Alături de români, pe listele lor apar şi cîţiva
maghiari, germani şi evrei.
La Sebeş, colectele au fost iniţiate de Ecaterina Tipei, soţia proto
popului (45,20 fl. şi obiecte), care primeşte danii şi din împrejurimi
(Lancrăm etc). învăţătorul Ioan Decan strînge bani şi obiecte din Cut
şi Vingard.
Rezultate deosebite s-au înregistrat în judeţul Hunedoara. De
pildă, la Orăştie se înfiinţase un Comitete de colectare încă din iunie
1877, din iniţiativa şi conducerea Anei Tincu, dar fiind dizolvat de
autorităţi, a continuat ea singură acţiunea. Ea a strîns aproape 300 de
lei şi obiecte de la 125 de persoane din Orăştie şi satele din jur, m a
joritatea feimei. Remarcăm faptul că alături de români apar şi mulţi saşi,
unguri şi evrei. In Haţeg colecta a fost făcută de Suzana Popovici şi
Lucreţia Borha-Raţiu (168 fl. 2 napoleoni, 2 galbeni imperiali, obiecte).
în ţara Haţegului, colecta a fost iniţiată de preotul Ştefan Graţian
din Ostrov, care a strîns 18 fl. de la preoţi, preotese şi credincioşi
din Ostrov, Ostrovel, Păucineşti, Zeicani, Clopotiva, Densuş ş. a. La
H unedoara a făcut o colectă «asistentul de farmacie» Aureliu Cuteanu.
în Deva colecta este iniţiată de Francisc Hossu Longin, candidat de
avocat, care a realizat o sumă impresionantă printre avocaţi, funcţio
nari, preoţi şi ţărani din Deva şi împrejurimi şi anume : 50 franci aur
de la avocatul Lazăr Petco, 18 taleri de argint, 6 sfanţi, 2 galbeni,
91,10 fl. La Dobra inimosul protopop Romul Crainic strînge 65,69 fl. de
la 18 preoţi, două preotese şi numeroşi învăţători, ţărani şi pădurari
din Dobra şi împrejurimi (Ilia, Roşcani, Pane, Zam, Lăpuşnic etc).
Pentru acţiunea sa a fost reclamat de baronul Kemeny, pretor în Ilia
şi anchetat de pretorul G. N andra din Dobra. în nordul judeţului s-au
făcut colecte la Brad şi Baia de Criş de Zoe M ihălţan şi Iudita Secula.
Colecte importante s-au făcut şi în Munţii Apuseni. De pildă, în
Abrud s-au făcut trei colecte de Ana Gal, soţia protopopului şi Ana
Filip (180 lei şi 339, 10 fl.) de Nicolae Lazăr şi Nicolae Crişan (30
franci şi 67,20 fl.) şi de A lexandru Sterca Şuluţiu (42 fl.) ; la Cîmpeni,
de fostul tri'bun Ioan Andreica din oastea lui Avram Iancu (179,19 fl.)
şi de dascălul Gherasim Candrea (100 fl. strînşi în Cîmpeni, Lupşa,
Secătura, Vidra, Albac etc.) ; în Băzeşti, de preotul Ştefan Pop, în
Roşia de Cecicila Hocman (140 lei şi 49,50 fl. între donatori numărîndu-se şi protopopul Simon Balint, fost prefect în oastea lui Avram
Iancu, care a oferit 3 napoleoni şi cîte 1 taler pentru cei 8 nepoţi ai
săi) ; în Zlatna, de absolventul de teologie Vasile Damian.
La Baia de Arieş colectele au fost îndrumate de protopopul Ioan
Danciu care a strîns 75,75 fl. de la numeroşi preoţi, învăţători, epitropi,
cîntăreţi şi credincioşi de pe Valea Arieşului. Chiar şi unele parohii au
oferit bani din «casa bisericii». Se strîng bani din Muncel, Sălciua de
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Sus şi de Jos, Lupşa, Valea Lupşei, Şasa-Lupşa, Ocolişul M are şi Mic,
Cacova Ierii etc.
s
Consemnăm aici şi colecta făcută de protopopul Petru Vlasa din
îndoi într-o serie de sate din Munţii Apuseni (azi jud. Cluj) : îndoi,
Iara, Belioara, Ghiriş, Băişoara, Tur, Sur d-uc, Hasmaş, Cacova, Bicalatu
şi Cristelec.
Rezultate deosebite s-au înregistrat şi la Blaj. O primă colectă a
fost organizată de M aria Marin şi Iuliana Pop, care au încasat 512,14 fl.
4 napoleoni, 8 galbeni de aur, 17 fl. de argint, plus numeroase obiecte,
între donatori se num ărau cărturarii Timotei Cipariu şi Ioan Micu Moldov-an, numeroşi preoţi şi «un cutare» care oferise 200 fl., probabil
însuşi mitropolitul Ioan Vancea. A doua colectă a fost de 52 fl., iar a
treia de 6 fl., strînşi de la elevii din clasa Vl-a gimnazială.
In Sighişoara s-au făcut două colecte, prima de A. Horşa (45 fl.)
a doua de preoteasa Ioana Moldovan, n. Boiu (27 fl. şi obiecte). S-au
făcut apoi alte colecte în 16 sate din jur. : Albeşti, Boiul Mare, Haşfa:ău (azi Vînători), Şaeş, Apold, Saschiz, Daneş, Micăsasa, Hetur, Zol:an, Şaroş, Nadeş, Beia, Criş, Dumbrăveni şi Arghita. S-au strîns 207 fl.
si 96 kg. obiecte. Din colectele din satele respective, 11 au fost iniţiate
ce preoţii parohi. Alte colecte s-au organizat la Boziaş (lîngă Tîrnă.eni) la Seleuş, lîngă Sighişoara (de preoteasa Ana Zaslo, de la 87 de
:emei) iar în jurul Cohalmului (azi Rupea) de inginerul Galea (27, 42 fl.
ze la 76 persoane) şi pe preotul Ioan Mircea din Caţa.
în Turda şi satele de pe Cîmpia Transilvaniei — deci din jurul ora
şului Luduş — s-au făcut colecte cu rezultate satisfăcătoare, pe listele
:rimise de Emilia Raţiu, soţia Dr. Ioan Raţiu, viitorul preşedinte al
Partidului Naţional Român şi viitorul memorandist. Colectele s-au făcut
ze preoţi şi ţărani sau de soţiile lor în urm ătoarele localităţi : Turda,
«.uduş, Lechinţa, Velcheriu, Ceanu Deşert, Grindeni, Chicidul de Cîmpie,
nădărău, Cheţani, Şăulia de Cîmpie, Poiana Arieşului, Ghiriş, Tritiul
:e Sus, Tritiul de Jos, Sînmihailul Arieşului, Ceanu Mare, Pogăceaua,
Silvaşul de Cîmpie, Budîi (azi Papiu Ilarian, de preoteasa Carolina Pa:iu. rudă cu Al. Papiu Ilarian), Săcal, Grebeniş, Petrilaca, Frata. S-au
r.rins peste 400 de florini, plus obiectele.
La Tîrgu M ureş a făcut o colectă, mai mult printre femei, Maria
Hosu (49 fl. 4 galbeni şi 8 taleri), la Reghin avocatul Patriciu Barbu,
*. .itorul memorandist 121 fl.), iar în satele Hodac, Ibăneşti şi Solovăs:ru preotul Ioan Lupu (43,20 fl. şi 3 taleri).
La 3 iunie 1877 se formase un comitet de românce la Năsăud,
:r.dus de Elisabeta Pop Păcurariu. Peste cîteva zile a ,avut soarta
: :n ite te lo r similare din Sibiu, Braşov şi Orăştie. După dizolvarea lui,
~:'.ectele au fost conduse tot de Elisabeta Pop Păcurariu şi de profeso-.1 Dr. A. P. Alexi, iar la Bistriţa de Lia Silaşi n. Alexi. Alte colecte
făcut în satele din regiune : Prundul Bîrgăului (de medicul Liviu
-_reşan 33 fl.), Şoimuş, Mintiu, Rebrişoara, Feldru, Parva ş. a.
La Cluj a iniţiat două colecte M aria Ilieş (263,90 fl., primiţi de la
fc_cenţii şi elevii români din oraş, de la preotul profesor Gr. Silaşi —
-J, florini etc, şi o altă colectă Carolina Coroianu, soţia avocatului
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Iuliu Coroianu, viitorul memorandist, de 114.50 fl. şi obiecte, strînşi
de la o serie de intelectuali şi preoţi din Cluj şi împrejurimi. La Feiurdeni, preotul Dumitru Cosma strînge printre credincioşii săi 10,60 fl.
şi un taler. La Dej, Gherla şi împrejurimi acţiunea de colectare era
dirijată de avocatul A ugustin M unteanu (138,40 fl., 9 galbeni şi 20
franci), în Gherla de Petru Fodoreanu şi Ludovica Borgovan, etc.
In părţile Sălajului au iniţiat colecte protopopul Teodor Pop (89
fl.), şi Emilia Pop în Zalău, preoteasa M aria Barbolovici în Şimleu,
mai mult printre familiile preoţeşti, altele în Nadiş, Sălăsig etc. în Băseşti şi satele învecinate colecta a fost îndrum ată de eleva Elena Pop,
fiica lui Gheorghe Pop, m em orandistul de mai tîrziu şi preşedintele
Partidului Naţional Român din Transilvania. Gh. Pop a oferit 100 fl.t iar
de la alţii s-au strîns 87,10 fl., 3 galbeni şi 3 taleri, 12,700 kg. scamă.
Alte colecte s-au organizat în Baia Mare, Baia Sprie (140,18 fl.,
Chiuzbaia, Şomcuta M are (de elevul Victor Colceriu) şi în satele din
jur. Un învăţător din Şomcuta Mare, Ilie Pop, adresa un apel către
colegii săi, îndemnîndu-i să adune scamă pentru răniţi. El scria, între
altele : «N um ele de român, ce-1 port cu iaîâ şi care astăzi atrage a te n 
ţiunea Europei întregi, datorinţa ce-mi e impusă prin legătura de sînge,
simţul uman şi filantropic, îm prejurarea că rarul eroism, al bravilor
descendenţi ai lui Traian, Ştefan şi Mihai au reîm prospătat la Griviţa
gloria străbună, toate aceste m-au îndem nat la împlinirea uneia din
cele mai sfinte datorinţe, de a contribui, după putinţă, la alinarea dure
rilor scumpilor noştri confraţi din România liberă, cari sîngerează în
lupta contra despotismului asupritor» 35.
în ţara Lăpuşului, colecta a fost organizată de protopopul Ioan
Georgiu, care a trimis lui Diamandi M anole 101 fl., la 27 iunie 1877,
însoţiţi de o scrisoare, în care arată că românii lăpuşeni «şi-au ţinut
de sfîntă datorie» a trimite acest ajutor «fraţilor de un sînge de
peste Carpaţi», subliniind că «bucuria se poate ceti în faţa fiecărui
rom ân cînd aude despre brava oştire rom ână şi spiritul ce-o animează» 36. Ulterior a organizat o nouă colectă (85 fl. de la 144 persoane)
tot în Ţara Lăpuşului, ajutat şi de alţi români. în M aram ureşul istoric
s-au făcut colecte în satele Văleni, Săliştea de Sus, Sarasău şi B o rş a 37.
în Bihor s-au colectat bani şi articole de îmbrăcăminte mai ales
în O radea şi Beiuş. De pildă, avocatul Desideriu Borbola a oferit 500
franci, iar de la românii din oraş ia strîns 24 fl., V eturia Roman, astrîns
150,60 fl. şi 2 galbeni (ea a oferit 50 fl. o văduvă 5 fl., un «necunoscut»
20 fl). Alte colecte s-au făcut în Beiuş de către preoteasa Irina Antal
(210 fl. de la 128 persoane) şi de H erm ina Ignat, soţia unui avocat
(176,20 fl. de la peste 130 de persoane)1, pe listele lor figurînd şi inte
lectuali sau ţărani din satele : Delani, Criştioru, Răbăgani, Dumbrăviţa, Pomezău, Lazuri, Căbeşti, Roşia etc.
1

1

1 11

■— —

35. «GT». nr. 101 din 25 decembrie 1877, p. 4.
36.x. «GT». nr. 50 din 30 iunie/12 iulie 1877 p. 4 şi TR. nr. 53 din 7/29 iulie 1877, p. 213.
37. «GT.» nr. 76 din 29 sept/11 octombrie 1877, p. 4 şi TR. nr. 77 din 29 sept/11 oct. 1877 şi 308.
38. «Biserica şi Şcoala», an. I, nr. 19 din 5/17 iunie 1877, p. 151—172.
39. «Biserica şi Şcoala», an. I, nr. 20 din 12/24 iunie 1877, p. 159—160.
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Consemnăm aci şi colectele făcute în Budapesta şi Viena, unde
trăiau pe atunci şi români din Transilvania şi Banat. Din Budapesta,
Vincenţiu Babeş (1821— 1907) avocat, publicist, membru al Academiei
Române, viitor preşedinte al Partidului Naţional Român, împreună cu
cei şase fii ai săi (între care şi viitorul savant Victor), au ofe
rit 80 lei, iar soţia sa Amalia, Ilca Mocioni şi Constanţa Puşcariu au
trimis felurite articole de îmbrăcăminte şi pansamente. Studentul Ioan
Dragoş a strîns de la colegii săi, aflaţi la studii, 27,20 fl. iar Leontina
Roman, probabil soţia lui A lexandru Roman, profesor, om, politic, zia
rist şi membru al Academiei Române, a strîns 45 fl., 17,75 lei şi felurite
obiecte. La Viena, Vasile Mihail Lazăr, casierul Comitetului provizoriu
al studenţilor români, a colectat, printre colegii săi, 62 lei şi 7 fl. Şi
studenţii de aici încercaseră să organizeze un comitet pentru ajutorarea
răniţilor, dar autorităţile n-au a d m is 40.
O
evaluare a tuturor colectelor în bani şi obiecte este greu de fă
cut. Dăm', ca exemplificare doar evaluările colectelor întreprinse prin
centrul de 'la Sibiu (Iudita Măcelariu). Aceste colecte s-au făcut în
145 de localităţi, din care 24 oraşe şi 121 sa'te. Au fost înregistraţi 1952
donatori (din -care 1888 erau români), care au contribuit cu 3.327,42 fl.
şi 3,457,75 lei, adică 10.159,19 lei valută 1877— 1878). La acestea se
adaugă daniile m ateriale de la 947 persoane din 38 de localităţi şi anume:
176,600 kg. scamă, 1,300 kg. vată, 54 pachete cu vată, 1374 comprese de
pînză, 454 triangu'le, 310 bucăţi feşii, 52 m. feşii, 65 ştergare, 33 c e a r
ceafuri, 187 cămăşi. 103 indispensabile, 765 m. pînză, 2 legături cu pînz e tu r i41.
Donaţiile trimise la Centrul din Braşov (Diamandi Manole) provin
din 83 d e lo.caltiăţi, de la 3299 persoane, ridicîndu-se la suma de 2754,94
florini şi 9915,33 lei, adică 15.463,91 -lei valută, 1877— 1878. La aces
tea adăugăm daniile materiale, provenite de la 592 persoane din 38 de
localităţi : 129,400 kg. scamă, 2 kgr. vată, 12 pachete de vată, 928 co m 
prese, 782 triangule d e pînză, 549 feşii, 96 ştergare, 40 cearceafuri, 103
cămăşi, 31 indispensabile, 151 m. pînză, 15 kg. bandaje, 24 per. p a n ta 
loni, 13 per. ciorapi, 5 feţe de perină, 2514 scîndurele pentru fixat b ra 
ţele fracturate, la care se adaugă alte baloturi cu pînză, scamă, rufe 42.
In orice caz, colectele din Transilvania se ridică — în banii de azi
— la c îte v a milioane de lei. Să ne* gîndim că un preot din T ransilva
nia avea pe atunci un venit anual de aproximativ 400 îlorini, deci 33
fl. lunar (unii aveau, chiar sub 200 fl. anual), un învăţător confeşional
avea între 150—300 fl. anual. Cercetînd listele de subscripţii, consta
tăm că unii preoţi oferiseră cîte 1, 2, 5, 10, 20 şi chiar 50 de florini
«protopopii şi mai mult). Dintre ţărani, au fost unii care oferiseră şi
cîte 20 fl. deşi un hl. de grîu se vindea atunci cu 5—8 fl.
în chip deosebit trebuie să.subliniem faptul că din cele aproxim a
tiv 300 de liste de subscripţii, aproape 100 au fost organizate de preoţi
si protopopi, şi 20 de soţii de preoţi. Pe listele de subscripţii apar
40. «Familia», 1877, p. 358.
41. Paul Abrudan, Contribuţia materială şi financiară..., în «Transilvania», an. V, nr. 8, 1976, p. 36.
42. Ibidem, nr. 9, 1976, p. 46.
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aproxim ativ 400 de slujitori ai Bisericii : ierarhi, consilieri, profesori de
teologie, protopopi (peste 25), preoţi (aprox. 300), teologi şi soţii de
preoţi (peste 50) la care se adaugă şi cîteva «epitropii parohiale». Cifrele
nu sînt însă exacte, pentru că la mulţi donatori nu este precizată func
ţia, deci între ei vor fi fost şi preoţi sau soţii ale lor. Esenţialul este că
preoţimea şi-a făcut şi de data aceasta datoria îri mod exemplar, slu
jind aspiraţiile poporului român de unitate, libertate şi independenţă
naţională.
Unii dintre iniţiatorii şi organizatorii colectelor au avut d e sufe
rit din pricina acestei acţiuni. De pildă, avocatului Desideriu Borbola
dn O radea i s-a d ev a sta t locuinţa, pentru că a trimis bani pe seama
ostaşilor români. Preotului profesor I. F. N egruţiu i s-a intentat un pro
ces pentru publicaţia sa «Cărţile săteanului român», avocatului român
Fr. Hossu-Longin din Deva i s-a intentat un proces «de agitaţie», stu
denţilor teologi de la Gherla li se sechestrează arhiva şi cărţile Socie
tăţii lor de lectură 43.
* *
Un document interesant în legătură cu măsurile luate de autorităţi
împotriva icelor care făceau colecte se păstrează în A rhiva Arhiepisco
piei Sibiului. Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice din Budapesta,
informa pe mitropolitul Miron Romanul, -la 3 martie 1878, că în Cîmpeni
şi împrejurimile Sohodolului (j. Alba), la 14 şi 15 decembrie 1877, cu
prilejul căderii Plevnei '«s-au făcut dem onstraţii antistatale, şi cu acea
ocazie, participanţii, în stare de beţie, au spus cuvinte de ocară îm 
potriva ţării (Austro-Ungaria, n.n.), cuvinte de laudă despre România,
despre ruşi, despre dom nitorul Carol şi despre anul 1848. Aceleaşi p e r
soane au organizat demonstraţii în ambele localităţi, au tulburat liniş
tea cu detunături de mortiere, cîntece, muzică şi strigăte... «Un rol în 
semnat în aceste acţiuni a revenit învăţătorului confesional Ion Palade
din Cîmpeni, fapt pentru c a re Ministerul cerea mitropolitului Miron
să-l ancheteze şi să ia măsuri. Din dosarul respectiv nu reiese că mi
tropolitul ar fi dat curs ordinului ministerial. Ndtăm că Ion Palade era
absolvent al Institutului teologic din Sibiu, din 1876, fost coleg de curs
cu Vincenţiu Grama, care în acea perioadă lupta în arm ata română ca
voluntar 44.
în schimb, multe d in tre româncele din Transilvania care au o r g a 
nizat colecte pentru ostaşii răniţi, au fost decorate cu crucea Elisabeta :
Iudita Măcelariu, Hareti Stănescu, Cecilia Stătescu, Eufrosina Cirlea,
Eugenia M unteanu-Alduleanu, Emilia Raţiu, Zinca Roman, Iulia Rotariu,
Sevastiţa Mureşan, A nastasia Popescu şi altele 45.
Se cuvine să prezentăm aici şi cîteva aspecte ale solidarităţii şi
unităţii româneşti în m asele largi iale poporului, manifestările entuzias
mului popular, aşa cum se reflectă în presa vremii sau în relatările
unor contemporani.
Studenţii români din Budapesta, mîndri de actul epocal de la 9
mai 1877 şi mai cu seamă d e victoria repurtată d e oştile române la
43. S. Puşcariu, Răsunetul războiului, 206—207.
44. Arhiva Cons. Arhiepiscopesc Sibiu, actul nr. 602 — din 1878.
45. «TR». nr. 142 din 5 dec. 1878.
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^Telegraful român'' al Arhiepiscopiei Sibiului anunţă constituirea
Comitetului româncelor pentru strîngerea de ajutoare pentru nevoile
Războiului de independenţă
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Vincenţiu Grama, absolvent al Institutului
teologic din Sibiu (1876), voluntar în Războiul
pentru independenţă
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Biserica „Cuvioasa Paraschiva" din Rîuşor
(Făgăraş), la care a slujit preotul Vincenţiu
Grama
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după 30 de ani (în mijlocul lor preotul Vincenţiu Grama)
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9. Pr. Iosif Barac (1813—1884), protoiereul Braşovului — 10. Ana Hodoş (1837—1905), fiica
protoiereului Simion Balinţ din Roşia Montană (unul dintre prefecţii lui Avram Iancu), mama
lui Nerva Hodoş (autorul BRV) — 11. Nicolae Ciurcu, casier al Comitetului românilor din
Braşov —12. Protoiereul Teodor Pop din Zalău
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T3. Protoiereul Romul Crainic din Dobra (Hunedoara) — 14. Preotul Ioan Iosif din Tilişc
15. Protoiereul Petru Popescu din Făgăraş —16. Anastasia Popescu, soţia protoiereului
P. Popescu

M
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17. Protoiereul Ioan Droc din
Miercurea Sibiului — 18. Agapia
Droc, soţia protoiereului I. Droc. —
19. Elefteria Cristea, soţia pr.
consilier arhiepiscopesc Nicolae
Cristea
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Plevna, au adresat o telegram ă de felicitare primului ministru al Ro
mâniei, în care făceau urarea : «Răsară din toate independenţa Patriei
române şi mărirea neamului nostru ! Trăiască armata română şi Româ
nia in d e p e n d e n tă ! » 46 Profesorul Enea Hodoş scria in 1927 că studentii români din Viena au primit vestea capitulării Plevnei cu «însufle
ţirea furtunatică a tinerilor», iar studentul Mihail Lazăr de la Politeh
nică, descendent din familia lui Gh. Lazăr, a scris un poem epic cu
titlul «Plevna» a cărui citire... aprindea şi m a f mult focul sacru... A uto
rul lor, «talentatul inginer de mai tîrziu, ţinea mult să se citească în
adunarea generală din 1878, la Şimleu, unde îl însoţiam vreo 10 u n i
versitari vienezi, dar nu i s-a dat voie, spre mîhnirea lui şi a noastră» 47.
M aria Baiulescu, fiica vrednicului protopop Bartolomeu Baiulescu
din Braşov, îşi amintea, după 50 de ani, că în 1877 «toată studenţim ea
universitară de la Braşov se aduna la noi, şi parcă văd hărţile cu stegulete cu care se însemnau victoriile cele mari de la Griviţa şi Plevna,
cînd această tinerime era în cel mai mare entuziasm de bucurie... Ele
vii din liceu, fiecare copil şi toţi cîntau «Colo-n Plevna la redute» şi
:oate celelalte cîntări şi poezii vitejeşti» 48. Gazeta Transilvană relata
că vestea căderii- Plevnei «a produs cea mai mare bucurie între
Doporaţiunea română... şi a fost primită cu entuziasm». Cartierul Şchei
era iluminat, iar de pe vîrful Tîmpa au fost slobozite rachete. Pe la
Drele 22 un mare număr de români s-au întrunit în localul numit «car
te r u l general de la Griviţa», unde s-a sărbătorit capitularea Plevnei. O
solie a saşilor din oraş a prezentat felicitări, fapt care a sporit entuzias
mul participanţilor 49.
în Sibiu, rom âncele «purtau tricolorul ostentativ, pe stradă şi în
raluri, cu riscul să fie bruscate», iar în iarna anilor 1877/78 «în semn de
idmiraţie a vitejiei curcanilor purtau «pălăria dorobanţul», o cochetă
r^ciuliţă de astrahan, â la Mihai Viteazul, iar în dreapta o cocardă tri*r:oră şi cu peană de curcan» 50.
Atmosfera de la A rad este relatată într-o scrisoare a primului epis
cop al Oradiei Roman Ciorogariu (1852— 1936) : «Eram în extaz, extazrzl bucuriei, de succesele diplomatice şi belice ale micei, dar v ig u ro a
sei Românii, care şi-a smuls din ghiarele diplomaţiei austro-ungare,
Z£in înţelepciunea şi vitejia ei, rolul hotărîtor în resbelul balcanic... Nu
ze puteam deda la manifestaţii extrem e în stil mare, ci trăiam într-o
eciotie sufletească, care a adîncit, de la vlădică pînă la opincă, mai mult
recit orice manifestaţie externă, legătura sîngelui cu fraţii noştri de pe
rloipul de luptă în a căror mînă este şi soarta noastră. Şi copiii ştiau
i e trecerea Dunării şi de redutele cucerite de curcanii noştri, prin şco'zle confesionale se cînta şi declama vitejia curcanului ro m â n » 51.
Istoricul şi publicistul Virgil Şotropa scria, tot în 1927 : «în Năsăud,
-•ireagă populaţia rom ânească era mîndră de bravura oştirilor româlesti. dovedită în luptele cu turcii şi de elanul cu care plecaseră şi in-

t-

«GT.» nr. 97 din 11/23 dec. 1877, p. 3.
47. S. Puşcariu, Răsunetul războiului, p. 209, nr. 1.
•ti. Ibidem, p. 208 nr. 1.
■fcf. Paul Abrudan, Solidaritatea naţională a războiului de independenţă în Transilvania, an. V,
*. Iy"5. p. 18.
50. S. Puşcariu, Răsunetul Războiului, p. 209, nr. 1.
51. Ibidem, p. 209, nr. 2.
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trară în război «curcanii». La sosirea fiecărei ştiri despre vreo învin
gere a românilor — Griviţa, Rahova, asaltată de ei, predarea Plevnei
şi am ănuntele capitulării etc. — , plecau în şiruri, în frunte cu muzica
pompierilor, ori, pe atunci, încă cu veteranii «băndaşi» rămaşi din tim 
pul regimentului grăniceresc, parcurgeau stradele în strigăte, chiote ae
bucurie şi cîntece naţionale. Profesori tineri şi elevi ţineau scurte dar în 
flăcărate discursuri şi la ferestrele unor clădiri de-ale fondurilor şcolare,
erau admirate transparentele cu diferite urări şi texte sentenţioase» 52.
Aceeaşi atmosferă entuziastă era şi la Gherla, după cum scria peste
50 de ani profesorul Ioan F. Negruţiu, p e atunci student teolog. «în
ziua de 28 noiembrie 1877 — relata el — cetatea Plevna este cuprinsă
• de arm ata română... Bucuria noastră, a tinerilor şi bătrînilor din acele
timpuri era -mare, încît pană omenească nu o poate scrie. Noi, studen
ţii de la Academia teologică, icîntam, ne veseleam, ne întăream în c r e 
dinţa noastră neclintită că visul nostru se va realiza, că «viitor de au r.
România are» 53.
^
La Blaj, toţi «au primit cu multă bucurie ştirea -că Plevna a căzut...
Chiar şi ungurii din localitate — poate înfluienţaţi de manifestările ti
nerimii şcolare, a inteligenţii (intelectualităţii, n.n.) şi a tuturor cetăţe
nilor din Blajul istoric — au luminat şi ei ferestrele locuinţei lor.. Ti
nerim ea şcolară cînta, iar oraşul întreg era în mare veselie» 54.
La Baia de Criş şi la Cîmpeni au avut loc manifestaţii cu ocazia că
derii Plevnei organizate de preoţi şi învăţători, toastîndu-se pentru Ro
mânia şi armata ei. După victoria de la Plevna s-au organizat adunări
şi manifestaţii de solidaritate la Turda, Deva, Haţeg, Lugoj, Za'lău, Şimleul Silvaniei şi în multe alte lo c a lită ţi55.
Din toate acestea se desprinde, că Războiul de Independenţă din
1877— 1878 a fost o strălucită expresie a unităţii şi a solidarităţii tuturor
românilor. El a întărit credinţa românilor transilvăneni că independenţa
României constituie un nou pas spre realizarea unităţii statale depline.
Credinţa lor nezdruncinată a devenit realitate, după 40 de ani, prin
actul istoric de la l' decembrie 1918 prin unirea Transilvaniei cu Ro
mânia şi desăvîrşirea Statului naţional unitar român.
Pr. Prof. Mircea PĂCURARIU

CUCERIREA INDEPENDENŢEI DE STAT A ROMÂNIEI ÎN 1877
REFLECTATĂ ÎN PRESA GERMANĂ DIN TRANSILVANIA
După cum afirmase 1 Nicolae Bălcescu în 1850, «revoluţia noastră nu s-a sfîrşit,
ea este numai începută». Aşa trebuie înţeles procesul iadînc şi multilateral al «isto
riei unirii românilor»2, unul din cele mai permanente şi mai înălţătoare fapte din
52. Ibidem, p. 210 nr. 2.
53. Ibidem, p. 211, nota.
54. Ibidem, p. 211.
55. P. Abrudan, Solidaritatea naţională, p. 19.
1. N. Bălcescu, Ofere, ESPLA, Bucureşti, 1952, p. 246.
2. A se vedea sub Jacest titlu cartea din 1937 a lui I. Lupaş.
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trecutul nostru. Aspiraţiile de libertate naţională şi de dreptate socială erau tot mai
vii în secolul XIX în toate provinciile unde locuiau românii, chiar dacă unele din
acestea se aflau de multă vreme încorporate în alte formaţii statale. In 1821, cînd
Tudor Vladimirescu ridicase drapelul dreptăţii sociale şi al independenţei naţionale,
o serie de intelectuali şi de ţărani ardeleni îl 'aşteptau să vie şi la ei să-i scape
de «nem eşi»s. în 1848 această mişcare este şi mai unitară şi mai susţinută, încît
nobilimea se temea cu adevărat de reînvierea «Daciei Mari». iîn schimb, în 1859, cînd
Moldova şi Ţara Românească s-au unit într-un singur stat sub conducerea lui Al. I.
Cuza. «Entuziasmul românilor era, poate, mai mare în Transilvania decît în Prin
cipate», cum va spune istoricul Al. Papiu-Ilarian4, dar şi Principatele erau gata să
se ridice în masă pentru a întinde mîna românilor din Banat, din Bucovina şi din
T ransilvania5. S-a crezut chiar necesar din partea lui Al. I. Cuza — care via trebui
să-şi părăsească apoi ţara — să se dea explicaţiile de rigcxare 6 pentru a linişti unele
din Marile Puteri despre bunele şi paşnicele intenţii ale noului stat român.
Dar începînd cumanul 1867 situaţia s-a schimbat fnndiamental în Transilvania,
unde nobilimea şi burghezia maghiară a reuşit să impună conducerii de la Viena
(slăbită în urma înfrîngerii de către Prusia în 1866) forma ceia mai reacţionară din
istoria sa, aşa-numitul dualism austro-ungar care va dura pînă la 1918 şi care va
genera pînă la urmă şi conflagraţia mondială din 1914— 1918. Sub acest regim nobi
limea şi burghezia austriacă şi maghiară vor căuta (cu toate că austriecii şi ungurii
nu reprezentau decît doar 1/3 din populaţie), să-şi asigure poziţii dominante atît în
viaţa economică a imperiului, cît şi în cea ,p olitică şi culturală. îndeosebi cei 15 ani
(1875— 1890) cît a guvernat «zdrobitorul de naţionalităţi» Coloman Tisza, deci şi
etapa de care ne ocupăm aici, au fost ani în care nu s-au înregistrat în viaţa na
ţionalităţilor asuprite decît restricţii şi nedreptăţi. «Legea naţionalităţilor» din 1868
făcea din limba maghiară singura limbă naţională, «una şi indivizibilă» din care fac
parte şi «naţionalităţile» celelalte, care nu vor putea face uz însă de limba lor
decît numai «în anumite» limite lăsate adeseori la discreţia organelor administra
tive locale recrutate adeseori din elem entele extremiste. Legea electorală era atît
de nedreaptă pentru români încît numărul alegătorilor cu drept de vot abia se ri
dica la 3,3%, deşi se ştie că în Transilvania românii formau majoritatea populaţiei.
Legea presei se baza pe prevederile regimului absolutist din 1858, încît nu-i de mi
rare că procesele de presă se ţineau lanţ. în privinţa învăţămîntului, dacă n-ar fi
fost şcolile confesionale susţinute de biserici, situaţia ar fi fost catastrofală, într-o
epocă în care toate popoarele europene se treziseră la dorul după cultură. Din to
talul de 6000 de şcoli elementare abia 1300 erua susţinute din fondurile administraţiei
statale, rest/ui erau confesion/ale. în învăţămîntul mediu nedreptatea era şi mai apă
sătoare, iar în cel universitar era de-a dreptul sufocantă.
Situaţia saşilor era ceva mai bună, desigur, decît a românilor, totuşi asupri
rile regimului dualist i-a atins şi ,pe ei. Prin «legea naţionalităţilor» se atenta şi la
situaţia privilegiată de care se bucuraseră sute de ani pe «pămîntul crăiesc» şi
iinde trăiseră într-o autonomie care crease un vădit avantaj, faţă de români bună^ r ă . De aceea «programul de 4a Mediaş» din 4— 5 iunie 1872 al conferinţei săseşti
3. A. Oţetea : Ecoul răscoalei lui T.Vladimirescu în Transilvania, Bucurcşti, 1970.
4. Memoriu inedit în -«Revista pentru istorie, arheologie şi filologic», voi. I (1883), p.
145.
5. Istoria României, IV, Bucureşti, 1964, p. 335.
6. Ştefan Pascu, Ecoul unirii Ţării Româneşti cu Modova in Transilvania, în «Studii privind Unirea
ipatelor», Ed. Acad. P.R.R., 1960, p. 459—460.
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a însemnat şi pentru ei începutul unei ere de luptă pentru egală îndreptăţire, aşa
cum o formulase şi Şaguna pentru credincioşii săi, fapt care va aduce o apropiere
şi o înţelegere reciprocă între intelectualii saşi şi români, cu toate că pînă la 1874,
cînd se va desfiinţa «Universitatea săsească», păturile conservatoare şi reacţionare
săseşti nu voiseră să arate decît în mică măsură înţelegere problemelor româneşti
mai ales în sectorul vieţii economice.
Am amintit aceste lucruri .pentru a înţelege mai bine care au fost condiţiile
şi deci semnificaţiile ce se desprind din felul în care s-au reflectat în presa germană din Transilvania evenim entele legate de războiul de neatîrnare al României.
In primul rînd ea promova probleme legate de menţinerea poziţiilor economice
şi politice proprii. Faţă de anii 1840— 1850 ori 1860— 1865, cînd întîlneai în coloanele
acestor ziare din Braşov şi Sibiu mai mult suflu umanitar şi cînd şi luările de po
ziţii favorabile poporului român şi vieţii lui culturale erau mai pronunţate, presa
din epoca de care ne ocupăm este mai rezervată, mai prudentă. E adevărat că după
entuziasmul anilor 1848 şi a regimului liberal din 1860— 1865, acum cînd încercările
de reglementare a relaţiilor agrare şi mai ales a celor meşteşugăreşti şi comerciale,
situaţia altădată destul de privilegiată a saşilor de pe «pămîntul crăiesc» începea
de acum să fie pusă în discuţie mai i ales în urma predominării tot mai vizibile a
elementului românesc la oraşe. Aproape jumătate din cuprinsul ziarelor publica ştiri,
anunţuri ori îndrumări privind viaţa socială a populaţiei. Evenimentele majore ce
se desfăşurau tot mai pozitiv peste munţi i-a făcut şi pe redactorii acestor gazete să
schimbe metoda şi uneori şi tonul. H. Gott şi J. Filtsch, conducătorii ziarului «Krunstădter Zeitung», erau cunoscuţi amîndoi prin activitate tipografică şi prin preocupări
culturale. Afirmarea tot mai puternică în viaţa economică braşoveană a macedonenilor
şi săcelenilor ca şi tradiţia formată deja de «Gazeta Transilvaniei» şi de noul liceu ro
mânesc îi fac pe saşii braşoveni să nu mai fie aşa izolaţi de problemele româneşti.
Dr. Carol Wolff, care conducea pe atunci ziarul «Sieb. Deutsch. Tageblatt» din Sibiu
nu va întîrzia nici el să manifeste cu timpul aceeaşi atitudine. Cealaltă gazetă sibiană «Hermannstădter Zeitung vereint mit den siebenburger Boten» se ştie că era
(începînd cu anul 1865) organ oficial al guvernului d u a list7.
Vor fi încă destule reţineri pentru gazetarii saşi în felul cum prezintă lucru
rile. Burghezia săsească nu putea ceda uşor poziţiile p riv ileg ia te., Şi presa era ,un
organ al ei, chiar dacă în ea se răsfrîng tendinţe neunitare. Nu avem pretenţia că
am prezentat tot materialul, după cum nici asupra restului publicaţiilor săseşti nu
ne-am putut opri deocamdată. Am avut în vedere numai ziarele «Krunstădter Zei
tung» 8 din Braşov, iar drn Sibiu «Siebenbiirgisch Deutsches Tageblatt» 9 şi «Hermann
stădter Zeitung vereint mit dem siebenburger B oten »10, pe care le vom nota cu
iniţialele respective.
Potrivit vremilor critice în care scriau, redactorii ziarelor nu semnau articolele.
Se mărgineau să reproducă pasaje din presa străină. Mai ales trei erau rubricile
din care am cules inform aţiile: «Revista politică», «Războiul» («răzbelul» cum
spuneau «Telegraful Român», «Gazeta Transilvaniei» ori «Românul» de peste
munţi)
\
şi «Cronicile», scurte note interne sau externe comunicate de agenţiile de presă
străine. în urma introducerii recente a transporturilor feroviare şi a serviciu7.
E. Sigems, Die deutsche periodische Literatur Siebenbilrgens, 1778—1930, Sibiu, 1931 ; H. Mureşanu, Politica externă a României între 1871—1900 în corespondenţa germană, «Anuarul Instit.», Cluj,
1971, p. 199-212.
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lui telegrafic numai agenţia «Daily Telegraph» declară la 24 august 1877 că
transmite din Braşov (linia ferată Predeal— Ploieşti se va inaugura abia după răz
boiul de la 1877) zilnic 500—600 cuvinte, uneori mai multe, ceea ce pentru vremu
rile respective costa imens, dar numărul mare al abonaţilor (200.000) o su p o rta u .
Comentariul redacţional adeseori e extrem de scurt. Totuşi, în timpul de care ne
ocupăm, materialul privitor atît la aspectul diplomatic, economic şi social cît şi la
operaţiunile militare care vor consfinţi independenţa României sînt bogat ilustrate
în multe numere ale ziarelor respective precumpănind întregul cuprins al paginilor,
mai ales cu cît ne apropiem de sfîrşitul anului 1877. Şi s-ar putea spune că în multe
privinţe în aceste pagini se observă o atitudine pozitivă faţă de afirmările politice şi
militare ale României. In cele ce urmează subliniem doar o serie din multiplele mărturii
de acest fel. Vom păstra în general ordinea cronologică, deşi poate că n-ar fi fost
lipsit de importanţă să fi grupat materialul pe probleme diferite, în capitole aparte,
avînd în vedere diferitele implicaţii de natură politică, economică ori culturală pro
vocate în Transilvania de războiul de independenţă.
Dar iată că pe tema pretinsei «agitaţii» ziarul «Kronstădter Zeitung» din Bra
şov reproduce «răspunsul mitropolitului Miron Romanul la adresa românilor braşoveni» : «am fost şi sînt de aceeaşi părere cu intelectualii braşoveni», zice ierarhul
rom ân12. Se vede că anterior îl nemulţumise pe Bariţ şi pe cei din jurul lui
prin «cuvîntul presidial» publicat în «Telegraful Român» la începutul anului res
pectiv Is, prin care, la cererea guvernului, mitropolitul căiuta să atragă atenţia cre
dincioşilor săi să nu se lase «răpiţi de simpatii sau chiar de însufleţire prea mare
pentru incidentele ce se petrec în străinătate». «Eu nu fac politică, se scuza acum
vlădica, toţuşi în momente grele nu pot să nu-mi dau contribuţia. Eu n-am agitat,
cum mi se impută, în legătură cu mişcarea politică din Ţările Române. Circulara
✓
mea voia numai să prevină relele. Mi se impută că în privinţa integrităţii şi Consti
tuţiei statului en n-aş fi fost destul de corect» 14.
Cunoscută este în această privinţă şi reproducerea aproape în întregime în
coloanele ziarului «Sieb. Deutsches Tageblatt» a celebrului discurs ţinut la 30 iunie
1877 în parlamentul maghiar de deputatul Partenie Cosma 15 în legătură cu zvonurile
despre existenţa şi circulaţia în Transilvania a «mapelor române» 16 şi a celor sîrbeşti 17K
Drecum şi despre existenţa şi activitatea agitatorică a unor emisari «de
dincolo».
«Văzut-<a cineva o astfel de mapă ? întreabă P. Cosma. Văzut-a cineva măcar pe
vreun emisar * care căuta să înroleze voluntari ? Pentru că au trecut munţii vreo
5— 6 tineri din părţile Făgăraşului18, din care unul s-a în r o la tl9, se primejduieşte sta
tei ? 20. Poate cineva opri astfel de acţiuni individuale ?».
La 5 mai depeşele inserate anunţau «primele puşcături pe Dunăre». Cîteva
bombe ‘ turceşti au atins Brăila. La 28 mai lupta s-a deschis şi la Galaţi». Reproducind din ziarele româneşti, gazeta sibiană s p u n e a : «armata rusă nu mai seamănă
11. HZvmdSB nr. 199.
12. KZ nr. 48 din 27.UI.1877.
13. «Telegraful R om ân», nr. 2/1877.
14. Se face aluzie la actul din 27 mai/8 iunie 1867, prin care, deodată cu încoronarea lui Frantz
ţosef ca rege al Ungariei se sancţiona şi unirea Transilvaniei cu Ungaria, act pe care românii nu l-au
i&robat niciodată.
15. SDT numerele 10, 11 şi 12 iulie. Textul interpelării este publicat în româneşte în -«Telegraful
îom ân», numerele 49, 50 din 23.VI/5.VII şi 26.VI/8.VII 1877 ca şi în T. Păcăţianu, Cartea de aur...,
16. Ibidem.
17. Ibidem.
18. Ibidem .
19. SDT nr. 1001 din 11 aprilie.
2.0. SDT nr. 931-1037.
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cu cea din 1854, la războiul din Crimeea. Caii cazacilor arată superb. Ofiţerii ruşi
au cucerit multe inimi în România» 21.
Pe .pagina a doua acelaşi ziar scria după surse austriece într-un articol inti
tulat : Comerţul şi r ă z b o i u l ; «Activitatea fluvială şi maritimă s-a paralizat. Nici
lucrările la căile ferate nu mai înaintează decît în liniile interne din Austro-Ungaria»22. «Toate liniile ferate din România sînt la dispoziţia trupelor ru seşti»2S.
Traficul prin Ploieşti şi Turnu Roşu e mult îngreuiat. «Şi totuşi, încheia ziarul, trebuie
studiate posibilităţile comerciale, căci şi pe noi ne roade».
Peste cîteva zile, rubrica -«Războiul» relata despre greutăţile trecerii trupelor
r u s e ş ti: «Parcă s-ar fi vorbit mersul vremii să umfle la culme apele Prutului şi ale
Şiretului. Am văzut, adăuga corespondentul ziarului «Augsburg Allgem eine Zeitung»,
cum înnotau caii pînă în gît şi a<poi care grele cu provizii trase de 8 cai şi 8 boi» 2t.
în ziua cînd se anunţa oficial independenţa, rubrica «Războiul» în ştiin ţa25 că
dacă pe frontul anatolian trupele ruseşti se strecoară greu prin munţi spre Erzerum,
nici în România nu-i mai uşor. «Aripa dreaptă a armatei e mixtă şi e pusă sub co
manda prinţului
Carol. Centrul ei se află la Craiova».
A doua zi
în articolul de fond se scria : «România ia de acum în mod deschis
parte la războiul anti-otoman. Tunurile turceşti din Vidin n-au trebuit s-aştepte mult
riposta răspicată a celor *din Calafat. Turcii şi-au creat un avans ocu^pînd insulele
de pe Dunăre. Ar trebui să nu se uite că în 1853 aici şi-au avut ei unul din punctele
tari». Dintr-o telegramă transmisă la 1 miai de «Augsburger A llgem eine Zeitung» g e 
neralul Abdul Kerim, comandantul frontului dobrogean, ar dispune de 37 de bata
lioane, adică 27.000 oameni şi 72 de vase. Alţi 30^000 de turci sînt întăriţi straşnic
în cazemate la Vidin.
Pe pagina a doua se reproduc fragmente din articolul lui Gh. Bariţ publicat în
«Gazeta Transilvaniei», în care se afirmă că e cu totul de neînţeles ura celor 50 de
ziare politice din monarhie, cu care se scrie pe dos ori de cîte ori se vorbeşte
de
prinţul Carol şi
des,pre români de la care se aşteaptă să scoată acoim cu mîna lor
castanele din focul ars de trecerca ruşilor. «Presa dualistă afirmă că Puterile euro
pene ar fi garantat neutralitatea. De frică ori din răutate ea confundă autonomia cu
neutralitatea. La 1856 Puterile europene au garantat între anumite condiţii auto
nomia Principatelor Române, dar toată lumea ştie că Austria s-a opus acestui lucru
încă din 1853— 1855, ca şi în 1856 şi 1858».
Reproducînd un pasaj din «Unirea dem ocratică»26, ziarul în tre a b ă : «Ce în
semnează, domnilor, manifestaţiile ce aţi făcut pentru tineretul mahomedan ? Dar
sabia de onoare trimisă lui Abdul Kerim ?...».
Ziarul sibian dă în diferite rînduri27 informaţii despre armata română, pe care
o cifrează la 41.558 de oameni combatanţi, 54.473 armată teritorială, iar 36.161 mi
liţie şi gărzi civile, total general 144.668 oameni.
Intr-o rubrică de «revistă politică»28, reproducînd o ştire după «Neue Freie
Presse» din Viena, potrivit căreia ziarul extremist maghiar «Peşti Naplo» cerea ro
mânilor ardeleni să strige către fraţii lor de peste munţi să nu meargă cu Ruşii
•

♦

21. SDT nr. 1022.
22. Nu trebuie să uităm că ofertei» făcute în acest sens *de marii bogătaşi străini erau în defavorul ţării. Ist. Rom., IV, p. 167 etc.
23. E drept că transportul armatei ruseşti a fost mult ajutat de liniile ferate din Moldova, la
care înşişi ruşii au mai construit o porţiune lîngă Mărăşeşti.
24. SDT nr. 1024 din 8 mai.
25. SDT nr. 1025 din 9 mai.
26. SDT nr. 1026 din 10 mai.
27. SDT.nr. 1028 din 13 mai, apoi din 30 mai, din 1 iunie etc.
28. SDT nr. 1030 din 16 mai.
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pentru că <acest colos îi va înghiţi, nedîndu-le decît cnut şi Siberie, pe cînd în
monarhie toţi sînt triataţi liber, ziarul amintit c o m e n te a z ă : «S-o creadă asta «Peşti
Naplo» ! In Bucureşti nu se aude de ura de rasă. Ne-am convins de acest lucru noi
înşine pentru că de aici pînă la Bucureşti nu-i prea departe».
Tot acolo se reproduce dintr-o corespondenţă din Viena a ziarului «Pester
Lloyd», organ al nobilimii maghiare i «E mai mult decît sigur că marile puteri n-ar
sta indiferente dacă România ar rămînea cu adevărat independentă. Proclamarea
independenţei ei e în orice caz o călcare a tratatelor existente. Să se rămînă oare
numai la un protest pe hîrtie?» în acelaşi număr, însă, «Neuer Wiener Tagblatt»
linişteşte cercurile pestane, spunînd că potrivit «Convenţiei», ruşii s->au obligat să
respecte neutralitatea, protectoratul lor socotindu-se ca avînd valabilitate interna
ţională, iar relaţiile comerciale şi militare dintre ruşi şi români să se reglementeze
prin tratate reciproce.
Faţă de atitudinile pline de insinuări sau de îndoieli ale cercurilor conducă
toare din Pesta şi Viena, iată în altă «Revistă p olitică»29, de astă dată, din Berlin
din ziarul «National Zeitung», în legătură cu «independenţa română», se scria : «Răz
boiul pune România într-o situaţie hotărîtoare. Din moment ce sultanul a respins
desele propuneri făcute de prinţul Carol, iar de la marile puteri n-a primit nici un
răspuns, noi credem că este de datoria ei să se simtă dezlegată de orice obligaţie
şi să urmeze singura cale posibilă, dovedindu-se un factor important şi de încredere
la Dunărea de jos». Iar reproducînd cîteva pagini din comentariul ziarului «Româ
nul», gazeta reţine în acelaşi număr hotărîrea poporului rom ân : «Nimeni şi nimic
nu ne va mai mişca de acum de pe drumul pe care am apucat». De altfel ziarul
«Kronstădter Zeitung» p u b lica 80 şi cîteva note ale ministrului de externe român
M. Kogălniceanu, către agenţiile străine în privinţa neutralităţii României pe care
Rusia s-a obligat s-o respecte. O «corespondenţă directă» din Bucureşti nota la
%
20 mai că «orice frică a dispărut. Fiecare îşi vede de treaba lui».
înainte cu cîteva z i l e 31 ziarul sibian constatase, după corespondenţe din Viena,
că în acest război «alături de operaţii militare înaintează şi tratativele diplomatice,
ta se constată că de astă dată ele chiar precumpănesc» 3a.
în patru numere la rînd, ziarul sibian publică sub titlul Bărbaţi de stat ai
Rusiei, o biografie a ambasadorului rus la Constantinopol N. P. Ignatiev, inspiratorul
răscoalelor din Balcani şi iniţiatorul proiectului de trecere a trupelor ruseşti prin
Tarile Române, «l'enfant terrible de la diplomaţie europ£enne», care a creat în ca'itala Turciei stări de lucruri atît de contradictorii, încît a răsturnat sultani şi rerîmuri guvernamentale, fapte care au precipitat apoi evenimentele.
t

Dintre formele sub care s-a manifestat solidaritatea românilor din Transilvania
c - fraţii lor de peste munţi «în primăvara independenţei lor», este amintită pretu
tindeni în presa germ ană»33, colecta in bani, îmbrăcăminte şi pansamente pentru
i> to r a r e a răniţilor şi a familiilor lor organizată de două comitete de doamne ro
mânce din Sibiu şi Braşov, care însă au fost desfiinţate după cîteva zile pe motivul
z l ar contraveni «principiului de neutralitate adoptat». Colectele au fost îngăduite
m u ş i mai departe, dar numai ca ofrande strînse de particulari, desigur cu ştirea
29.
30.
52.
33.

SDT nr. 1032 din 18
mai.
KZ nr. 80—81 din 28 şi 29 mai.
31. SDT nr. 1035 din 23 mai.
SDT nr. 1038-1042 din 26-31 mai.
SDT din 19 mai ;KZ din 24, 27şi 29 mai,
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organelor guvernamentale, urmînd să fie trimise pe adresa Crucii Roşii din Bucu
reşti. Po*ate n-a rămas oraş ori sat transilvănean oare să nu-şi fi trimis ofran d ele34.
«Cronica» din ultimele două zile ale lui mai notează în ziarul sib ia n 35: «poate
pentru a nu călca neutralitatea monarhiei s-a desfiinţat de către ministerul de in
terne maghrar comitetul local al femeilor care trebuia să ajute pe răniţi. în schimb,
sub ochii guvernului s-a constituit un comitet pentru ajutorarea răniţilor turci».
Notiţa se încheia laconic: «Vedeţi, ţăranilor, asta-i altă poveste!». Iar în ziua ur
mătoare altă n o t iţ ă : «Si non e vero, e ben trovato». După ce strîngerea ,p entru
răniţi a fost interzisă, s-a decis să se strîngă în vederea unui monument pentru ultimul
turc din Europa. Pentru aşa ceva e permis. S-a constituit în Pesta în acest sens şi un
comitet central, urmînd să se facă filiale în toate comitatele». «Peşti Naplo» anunţa
că şi din Mezo Tur au sosit destule cîrpe pe seama comitetului central».
Interesante ştiri, de astă dată de ordin social şi economic, transmit ziarele ger
mane din Transilvania în lunile iunie, iulie şi august 1877.
După o «corespondenţă directă» din Bucureşti, redactorul braşovean spune 36 că
urmează să* se emită 30 de milioane de bilete ipotecare pentru finanţarea războiului,
aşa cum s-a discutat în şedinţele parlamentului. Se aud şi plîngeri despre modul
cum se fac rechiziţiile, fapt subliniat în interpelările făcute în Cameră.
Faptul nu trebuie să ne mire. Chiar şi în 2 octombrie 1877 cînd românii erau
pe punctul de a cuceri marea redută de la Griviţa, fără ca ei să aibă pierderi prea
m ari37, ziarul braşovean publica (după ziarul «Presa» al partidei conservatoare) o
ştire tendenţioasă cu privire la România, în care se s p u n e : «Oamenii s-au săturat de
război. Un război pe care nu l-am dorit şi care ne slăbeşte numai puterile şi varsă
sînge, fără oa naţia să spună un cuvînt şi fără oa acestea toate să meargă din voia ei.
Peste tot e o tăcere de fier. Se vrea jertfă pînă la ultimul soldat». Făcînd o compa
raţie cu anul 1848, «Presa» conchide : «Nu ne rămîne decît să cerem încetarea răz
boiului». Dar acestea erau voci izolate.
în altă ordine de idei, publicînd pentru Braşov la începutul lunii iulie «lista
viriliştilor», iar pentru Sibiu (peste o lună) date privind «drepturile municipale ale
oraşelor ardelene»38, se constată pentru cel dintîi, unde marele comerţ era dominai
de românii macedoneni, că românii «cu drepturi» sînt p u ţin i30.
4

Spre finele lunii august se relata că generalisimului german Moltke i se citesc
la Berlin zilnic rapoartele date de corespondenţii de presă ai ziarelor engleze, fran
ceze, austro-ungare, ruseşti şi turceşti, care sînt apoi confruntate sever şi care ur
mează să fie publicate după război ca material de informare istorică 40.
%

La începutul lui septembrie se relata după ziarul «Times» că gen. Al. Cernat
a fost numit comandant suprem al armatelor române care au şi trecut D unărea41.
O ştire luată din Augsburger A llgem eine Zeitung» face o comparaţie între
lagărele armatelor ruseşti şi cele româneşti, martorul rămînînd impresionat de voioşia,
entuziasmul şi ordinea pe care a aflat-o în unităţile româneşti. Şi ruşii recunosc, de
altfel, că manevrele româneşti sînt mai iuţi, mai eficace 42. '
34. A se vedea în acest sens studiul prof. M. P ă c u ra riu : Ecoul războiului de independenţă, in
«Telegraful Român» din Sibiu, în «Mitropolia Ardealului», 1967, p. 315—344.
35. SDT din 30 şi 31 mai.
36. KZ nr. 96 din 19 iunie.
37. KZ nr. 156 din 2 oct. : «războiul».
38. KZ nr. 104 din 3 iulie.
39. HZvmdSB nr. 181 din 3 august.
40. HZvmdSB nr. 199 din 24 august.
41. HZvmdSB nr. 213 din 10 septembrie.
42. Idem, vezi şi nr. 215 din 12 septembrie.
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La 10 septembrie ziarul «Neuer W iener Tagblatt» transmitea o telegramă din
Londra, prin care se anunţa din sursă bucureşteană că viteazul apărător al Plevnei
Osman Paşa ar fi fost înfrînt. Ziarul sibian c o n s ta ta : «N-avem încă ştiri care să
confirme faptul. Totuşi focul e deschis pe tot frontul Plevnei. Din cele 12 baterii
româneşti, brigada lui A lex. A ngelescu a pus stăpînire pe o puternică redută tur
cească. Regimentul 13 dorobanţi s-*a distins printr-o vitejie rar întîlnită şi prin mult
sînge rece. E drept că a avut şi morţi şi răniţi. Dar însuşi- ţarul rus şi prinţul român
le-au trimis mai multe decoraţii subliniind vitejia lor excep ţion ală»43.
%

Pe la mijlocul lunii noiembrie ziarele germane din Transilvania comunicau că
Osman Paşa i-ar fi trimis lui Mehmed Aii ştirea că proviziile îi mai ajung doar
pînă la 2 ^decembrie44. Midhat Paşa sfătuieşte pe sultan să nu facă pace separată cu
Ruşii, scria «Kronstădter Z eitung»45
La cîteva zile se confirm ă46 cucerirea de către armata română a cetăţii Rahova : «Turcii fug spre Lom-Palankâ şi Vidin. Entuziasmul e mare». «Căderea Karsului, care a decis soarta frontului antiotoman, a fost sărbătorită în jurul Plevnei
printr-un Te Deum, la care ca printr-un cîntec de lebădă, turcii au răspuns cu un
bombardament anemic, pe care l-au acoperit bateriile creştine. Apoi totul s-a liniştit», semn că predarea turcilor se apropia47.
La Opanez românii au cucerit 3 redute făcînd 7000 de prizonieri. Gen. Cernat
a luat în primire cartierul general al lui Osman Paşa, care a rezistat cinci luni
la Plevna. Condiţiile capitulării s-au fixat în decurs de 1/4 o r ă 48. Peste cîteva săptămîni de lupte grele românii intră biruitori în V id in 40.
9

Drept concluzii reproducem din ziarul german sibian următoarele: «Acum (la 15
ianuarie 1878) pot vedea şi oamenii politici din Austro-Ungaria şi din lumea în
treagă că românii de pe ambele laturi ale Carpaţilor sînt oameni de ordine şi de
nădejde. Iar de nu vor vrea să vadă, ne vom sili pe viitor să fim tot cu răbdare'
şi să ne mîngîiem cu nădejdea că ceea c e urmează neapărat să se întîmple, pînă
la sfîrşit tot se va întîmplă, iar cei care nu vreau să vadă adevărul vor rămînea ru
şinaţi în faţa vitalităţii noastre istorice». La acestea redactorul sas adăuga : «şi noi
saşii sperăm la fel» 50.
Pr. Prof. T. BODOGAE

PARTICIPAREA MARAMUREŞULUI LA EVENIMENTELE
ANULUI 1877
•

0

«Ţara Maramureşului», acest minunat nordic plai al Patriei noastre, şi-a încrestat pe răbojul vremii istoria sa, crîmpei din istoria Patriei, cu tăieturi adînci şi
clare, ca cele tăiate azi de barda lui Gheorghe Borodi în stejarul vestitelor «porţi
maramureşene»; ca undele limpezi şi zglobii ale Marei, Izei şi Vişeului în drum
spre Tisa, ale Lăpuşului şi Săsarului grăbite spre Someş, aşa a curs fluviul vieţii
43.
45.
48.
49.

SDT nr. 216 din 13 septembrie.
44. HZvmdSB nr. 184 din 20 nov.
Nr. 186 din 23 nov.
46. KZ nr. 187 din 25 nov.
47. Ibidem.
KZ nr. 198 din 14 dec. şi nr. 202 din 21 dec.
KZ din 16/28 februarie 1879.
SDT nr. 12/36 din 15 ianuarie 1878.
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aici, de pe vremea cînd cei ce stăpîneau înălţimile Gutîiului, Ţibleşului sau Rodnei
se numeau «daci liberi» şi pînă astăzi.
Pentru timpurile îndepărtate stau mărturii ale vremurilor valuri prin urma lor lăsată
în străbun pămînt, începînd din neolitic (cultura Carţa de Jos, Ilba, Lăpuş, Săpînţa)
şi epoca bronzului (cultura Suciu de Sus) — drepte mărturii despre «originalitatea
civilizaţiei nord-tracice» — urcînd, apoi, pe firul istoriei prin vremea lui Burebista
şi Decebal (tezaurele Mireşu-Mare, Sighetu Marmaţiei, Rozavlea, ceramica de la
Onceşti sau Oarţa de Sus), pînă la dovezile simbiozei celor două culturi — romană
şi geto-dacă — prezente neîntrerupt în aşezări din secolele IV—X, studiate de ar
heologi la Sarasău şi C răciuneşti l.
Fără această «prezenţă neîntreruptă» învolburata istorie a plaiurilor maramu
reşene nu ar fi zămislit, neîntrerupt, luminoase prezenţe — oameni, fapte, docu
mente — ce se impun în fiecare epocă prin personalitate, originalitate şi identitate
specifice. Bogdan I întemeietorul a pornit spre Moldova de pe locuri pe care docu
mentele le numesc «Terra Maramorosiensis» încă din secolul al X I V -le a 2 ; la anul
1391 centrul de cultură de l'a Peri primeşte confirmare bizantină, mînăstirea «drăgoşeştilor» fiind înălţată la rang de stavropighie constantinopolitană, iar în zorii
secolului al XVII-lea, pe cîmpurile de glorie, între căpitanii Viteazului Mihai —
fulgerul care a unit pentru o "clipă sub sceptrul său pe toţi românii — răspunde la
apel şi Aga Lecca din C hioar3.
Nu este, deci, decît un fapt firesc că atunci cînd se încearcă dăltuirea unei
epopei a marilor evenimente ale anului 1877, istoria impune pomenirea ,prezenţei
maramureşene.
în anul gloriosului Centenar al Independenţei, apelăm din nou la Clio, pentru
a ne. lumina trecutul, lăsînd să vorbească documentele :
1. Scrisoarea preotului Ioane Gergiu din Tîrgu Lăpuş, trimisă la 27 iunie 1877
st. v. lui Diamandi I. Manole în Braşov, stă mărturie că «românii din acest cerc
şi-au ţinut sfîntă datorie a sucurge (dona) fraţilor de un sînge de preste Carpaţi»
na numai cei 101 florini vechi austrieci, colectaţi pentru ajutorarea ostaşilor răniţi
pe redutele Plevnei, ci şi înflăcărata lor iubire pentru «brava oştire română» 4.
2. SCRISOAREA învăţătorului Teodor Mărgineanu din V ălen i (Sighet) din 26
octombrie 1877 st. v., adresată lui Iacob Mureşanu, pomeneşte numele alor 20 ma
ramureşeni, ce au donat 4 fl. 47 cr. v.a. «în favoarea ostaşilor răniţi, care pentru
Legea românească şi creştinească, pentru viitorul României şi al naţiunii române îşi
varsă sîngele pe cîmpul de luptă».
3. Rezultatul colectei tînărului «studinte în a 3-a cl. normale» V ictor Colceriu
din Şomcuta Mare, 108 fl. 20 cr., îl confirmă lista publicată de Iudita Măcelariu în
«Gazeta Transilvaniei», datată : Sibiu, în 8 noiembrie 1877.
4. în noiembrie 1877 maramureşanul Filip Mihalca, ajutor farmacist în Vişeul
de Sus, se oferă —? printr-o scrisoare adresată «Crucii Roşii» din Iaşi — ca voluntar,
I
pentru a se îngriji de «starea bravilor ostaşi răniţi», el «fiind gata în oricare oră a
ocupa locul» între ceilalţi luptători.
fr

1. Apud Gheorghe Blaj Comuniştii maramureşeni, moştenitori şi continuatori ai unui trecut eroic
şi glorios», în «Anale de istorie» nr. 2/1976, p. 20--35.
2. Mihai Marina, Sighetul cetate a dacilor şi aşezare a românilor, în «Magazin istoric» nr. 12/1976,
p. 30—32.
3. Gheorghe Blaj, art. cit.
4. «Gazeta Transilvaniei», nr. 50/30 iunie 1877, p. 4.

499

ANIVERSĂRI — COMEMORĂRI

Gestul
Printre
a învăţat de
pînă la Iaşi

lui este atît de impresionant, încît reclamă a u r e o lă !
baionetele ce separau pe fraţi de fraţi se va strecura cum ştie el, cum
la strămoşi, dar — continuă scrisoarea — «mă rog barem de la Suceava
biletul de cale ferată să mi ste dea fără taxă» 5.

5. Populaţia din Baia-Mare şi jur, cuprinsă de «compătimire pentru fraţii noştri
români, care sîngerează pe cîmpul de luptă», îşi arată solidaritatea cu idealul eroi
lor de pe baricadele Independenţei donînd pentru «uşurarea durerilor» celor răniţi
suma de 140 fl. 18 cr. v.a. şi 13,290 kg. bandaje, cum glăsuieşte scrisoarea Ghizelei
Cresta Drumariu, din 5 -decembrie 1877 st. v. şi lista publicată în «Gazeta Transil
vaniei». Lista acestor oferte ne permite să apreciem larga participare la colectă, ca
racterul de masă al solidarităţii cu cei de pe front, precum şi comunitatea de ideal
patriotic naţional al tuturor românilor. în listă sînt înscrişi, pe lîngă modeşti anonimi
(un român», «egyi valaqi» — cineva — ), preoţi din 10 localităţi Baia-Mare, Ferneziu,
Şişeşti, Remetea Chioarului, Săcălăşeni, Chechiş, Săsar, Baia-Sprie, Groşi, Buşag),
avocaţi şi notari din Baia-Mare şi Şomcuta, precum şi nume ale unor cetăţeni ce
aparţin naţionalităţilor conlocuitoare, solidari cu nobila cauză a Patriei co
mune — economul Moritz Herkovics, neguţătorul Frenkel Volf, Koszka Arpad, Teleki
.Sandor jr., canonicul romano-catolic Bohm din Baia-Sprie, Binder, Schmidt ş.a.
*

6. N elăsîndu-se mai prejos decît marii tribuni, ce lansau apeluri mobilizatoare în
«Gazeta Transilvaniei» (prin Comitetul format din Diamandi Manole, T. A. Lapedatu,
G. Bariţ, Iacob Mureşanu ş.a.) sau în «Familia» de la Oradea (care, în nr. 32/1877
publică şi vestitul «cîntec» al lui Iosif Vulcan : «Scame (bandaje) pentru cei răniţi»),
inimosul învăţător Elia Pod din Şomcuţa Mare lansează un înflăcărat apel, la 25 de
cembrie 1877, publicat în «Gazeta Transilvaniei», către confraţii de dăscălie, arătîndu-le
că, dacă starea pauperă a învăţătorilor români de sub stăpînirea străină nu le permite
să facă donaţii băneşti ('«încît cei mai mulţi nici cu «dinarul văduvei» nu putem
concurge — contribui — , nici în cazul cel de lipsă»)-, ei pot, în schimb, organiza —
după pilda ce el însuşi le-o dă — şezători populare «adiunînd junimea» şi învăţînd-o
să confecţioneze bandaje pentru răniţi.
Pentru ilustrarea stării de spirit ce o exprimă, reproducem prima frază din scri
soarea vrednicului dascăl şomcutean : «Numele de român, ce-1 port cu fală şi care
atrage asupra-şi atenţiunea Europei întregi, datoria ce-mi este impusă prin legătura
de sînge, simţul uman şi filantropic, împrejurarea, că rarul eroism al bravilor des
cendenţi al lui Traian, Decebal, Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazu a reîmprospătat la
Griviţa gloria străbună, toate acestea m-au obligat la împlinirea uneia din cele mai
sfinte datorinţe, de a contribui după putinţă la alinarea durerilor scumpilor noştri
confraţi din România liberă, care sîngerează în lupta contra despotismului asupritor,
contra semilunii, «ce n-au nici lege, nici chiar Dumnezeu» 6.
, 7. Alături de confraţii săi, scriitorul Petru Dulfu din Tohat exprimă în poeziile
«Dimineaţa» şi «Cununa de laur» încrederea în victoria ostaşilor eroi, care va aduce
*unire, sîrguinţă şi frăţească conlucrare» :
,

Iar tu, o Românie, o ! mama cărei soarte
A iost atîţia secoli a pîînge neîncetat,
Nu pîînge azi cu jele a fiilor moarte
Că-n luptă pentru tine viaţa lor şi-au dat.
5. Bibi. Acad. Române, ms. nr. 3296, fila 117.
6. Fotocopie după gazetă.
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Căci sus colo prin stele trăl-vor dînşii iară
Cu-a gloriei cunună etern încoronaţi
Iar din a lor cenuşă acuşi va să răsară
Cereasca libertate — unind pe fraţi cu fraţi » 7.
8. La terminarea războiului, autorităţile române au conferit persoanelor, care
s-au distins prin colecte, medalii comemorative. Una din aceste medalii a fost acor
dată distinsei maramureşene Elena Hossu — Longin, fiica marelui luptător pentru
emanciparea românilor transilvăneni, Gheorghe Pop de Băseşti 8.
N e oprim aici cu răsfoirea grăitoarelor documente, socotindu-le pe acestea sufi
ciente pentru ceea ce doream să ilustrăm, că : Maramureşul, acest minunat plai românesc s-a d o v e d it şi în anul de răscruce 1877 parte integrantă A c tiv ă , prezentă, p il
duitoare.
Şi aşa a rămas şi peste vremi.
r
Astăzi Maramureşul trăîeş/te «un prezent vibrant, prin excelenţă constructiv, al
cărui semn distinctiv este durabilitatea» 9.
m

Pr. Pop ROMUL
t

1W

4

$

\

»

«

•

____________________________________________________ ^

7. Apud‘ Mircea Popa, Literatura transilvăneană şi războiul pentru independenţă, în «Album Tri
buna ’76», Cluj, 1976, p. 146—149.
8. Gheorghe Blaj, art. cit. p. 25.
9. Ibidem.'
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MĂRTURII NOI ÎN LEGĂTURĂ CU INDEPENDENŢA
POPORULUI ROMÂN
Existenţa unui popor nu se poate concepe fără ideia de libertate,
principiu de bază al independenţei şi suveranităţii tuturor naţiunilor
stăpîne pe destinul lor. Cucerirea independenţei naţionale a fost cauza
războiului pe c a re poporul român l-a dus acum un secol.
Acest moment crucial din istoria poporului nostru a fost privit cu
viu interes şi pe plan bisericesc atît în timpul războiului cît şi în anii
următori, fapt ce se poate constata şi din noile mărturii existente în a r
hivele şi cancelariile parohiale şi ale centrelor eparhiale, care atestă
participarea slujitorilor Bisericii Ortodoxe Române la Războiul pentru
independenţă. Este vorba de monumente, cruci şi tablouri dedicate ce
lor care şi-au jertfit viaţa pentru patrie, de pomelnice în care au fost
înscrise cu litere de aur numele lor, de însemnări pe cărţile de cult re 
feritoare la războiul din anii 1877— 1878 şi de sprijinul moral şi m a
terial acordat de cei rămaşi la vetre.
Pe baza acestor date comunicate prin osîrdia Centrelor eparhiale
ia Cancelaria Sf. Sinod, vom arăta modul în care slujitorii şi enoriaşii
Bisericii Ortodoxe Române au fost alături de ostaşii români în timpul
războiului de independenţă şi ecoul acestui important evenim ent în
conştiinţa lor.
1.
Monumente. — în raza unităţilor administrativ-teritoriale, aces
venerabile lucrări din piatră sau m arm oră ce imortalizează memoria
eroilor români se întîlnesc şi în localităţile Fărcaşa, judeţul Teleorman,
Bogata, jud. Ialomiţa, Ciurea, judeţul Iaşi şi Săuleşti, judeţul Gorj. A st
fel, în cinstea eroului N egoescu Petre, fost cîntăreţ la parohia F ăr
caşa, comuna Gratia, jud. Teleorm an s-a ridicat în curtea Bisericii, mo
numentul pe care sînt înscrise cuvintele : «Negoescu Petre mort pentru
'H ă în războiul pentru independenţă 1877— 1878. Numitul a fost cîntăreţ
bisericesc» Tot în curtea bisericii se află şi monumentul în formă de
: belise închinat celor trei eroi din satul* Bogata, com. Grădiştea, jud.
Ialomiţa. Pe acest obelisc sînt încrustate urm ătoarele : «Brasaia Mozhilă. Al douăzeci şi şaselea II Regiment al Omskului, Compania a V-a,
Vasile Grama şi Nichifor Davidov luptătorii noştri, cu ocazia apărării
:~aşului Călăraşi în războiul cu turcii, în ziua de 17 noiembrie 1877» 2.
în comuna Ciurea, alte nume de ostaşi români sînt cuprinse pe
-.aca memorială în care se arată : «în am intirea eroilor ostaşi Cojocaru
Gheorghe, Sîrbu Ştefan, Topşa Dumitru, din comuna Ciurea, morţi în
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1. Cf. adresa nr. 8176/1976 a Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, Sectorul Cultural.

2. Ibidem.
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războiul din 1877, s-a înălţat acest monument întru veşnica pomenire.
Astăzi, 18 mai 1909» 3.
în curtea Bisericii din Săuleşti există monumentul care are în p a r
tea superioară bustul unui ofiţer-erou, originar din acea lo c a lita te 4.
2. Cruci. — O altă formă de cinstire a eroilor de la 1877, specifică
tradiţiei creştine, este ridicarea de cruci memoriale, cum sînt cele din
parohiile din : Mălăeşti-Dumbrăveşti, judeţul Prahova, Broşteni, proto
popiatul Cîmpulung MoldoVa, Sibiel, judeţul Sibiu, Viziru, judeţul Brăila
şi Oreavu, judeţul Buzău.
La parohia din Mălăeşti, comuna Dumbrăveşti, prin grija preotului,
ajutat de enoriaşii săi, au fost reînhum ate în curtea Bisericii răm ăşi
ţele pământeşti ale eroului Grigore Ion, ridioîndu-i şi o cruce mare de
marmoră. Numitul erou, decedat în anul 1915, a luptat ca ostaş pe re 
dutele Griviţei şi pentru m ăreaţa sa faptă, — capturarea unui steag
turcesc, — a fost avansat de conducerea Ţării Româneşti şi de Ţarul
Rusiei, la .gradul de s e r g e n t 5.
Prin mijlocirea familiei Lungu, în parohia din localitatea Broşteni,
se află crucea comemorativă pe care sînt înscrise numele ostaşilor Bon
dar Ilie, Iacob Vasile, Rusu Gh. Ioan, A ntal -Lupu, Drozman Vasile, Cimpoieşu Dumitru şi A ntaloae Dumitru, precum şi inscripţia : «Această
cruce s-a înălţat spre veşnica pomenire a eroilor acestui sat căzuţi pe'
cîmpul d e onoare în anul 1877— 1878, 1913, şi 1916— 1919» G.
O cruce m are din stejar şi o piatră funerară lipită de zidul bisericii
parohiale din Sibiel, se presupune a fi legate de m em oria românilor de
aici, care au participat la războiul de independenţă 7.
în amintirea preotului M arin Georgescu, un aprig susţinător al
Revoluţiei din anul 1848 şi un neobosit iniţiator pentru s/trîngerea ofran
delor ce se trim iteau luptătorilor de la 1877, s-a ridicat o cruce masivă
de piatră la biserica «Sfîntă Treime» din comuna Viziru 8.
Ca semn de adîncă cinstire celor care au dovedit spirit de vitejie
şi de sacrificiu în războiul pentru independenţă se înscrie şi ridicarea
crucii în cimitirul parohial din comuna Oreavu, în memoria veteranului
Curcă Ion 9.
3. Tablouri. — Dacă prin intermediul culorilor se imortalizează
chipul şi numele celor dragi, găsim multe tablouri care reprezintă chipul
celor ce s-au jertfit acum un secol pentru cauza sfîntă a libertăţii P a
triei, păstrate cu mare grijă şi veneraţie, aşa cum se poate constata şi
la parohiile din Bivolari, jud. Iaşi, Muncelul de Sus-Mogoşeşti, jud.
Roman, Prigoreni, jud. Iaşi, Horia-Hilişeu, jud. Suceava, RăpciuneHangu, jud. Neamţ, Linea Dealului-Măciuca, judeţul Vîlcea, Viziru,
judeţul Brăila, Stănceşti şi Limpezişi, judeţul Buzău. în total 11 tablouri.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cf. T. 7551/1976 a Sf. Arhiepiscopii a Iaşilor.
Cf. datelor comunicate Cancelariei Sf. Sinod de Sf. Arhiepiscopie a Craiovei:
Cf. adresa nr. 8176/1976 a Sf. Arhiepiscopii a Bucureştilor Sectorul cultural.
Adresa nr. 7756/1976 a Sf. Arhiepiscopii a Iaşilor.
Cf. datelor comunicate Cancelariei Sf. Sinod de Arhiepiscopia Sibiului.
Cf. adresa nr. 3031/1976 a Sf. Episcopii a Buzăului, Sectorul cultural.
Ibidem.
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în fiecare parohie se găseşte cîte un tablou în afară de Bivolari şi Viziru
care <au cîte două.
Primele două tablouri aşezate în Biserica de la parohia Bivolari,
indică numele eroilor Arhip Ion, Onofrei Vasile şi Luca Vasile.
Cel de al treilea tablou din “Mun-celul de Sus-Mogoşeşti, s-a făcut
pentru pomenirea ostaşilor Bordeanu Ion din regimentul 7, Genes Vasile
şi H uţanu Vasile din regimentul 5 şi Imbrea Gheorghe din regimentul
14 Dorobanţi pe cînd cel de al patrulea din Prigoreni, a fost închinat
eroului Ion Dohonică care a luat şi un drapel turcesc. Spre deosebire
de acestea, cel de al cincelea tablou din Horia-Hilişeu, are în partea
de sus tricolorul românesc înconjurat de un chenar cu o frunză de ste
jar, iar sub steag numele soldatului Pasere Ioan din regimentul 4
Artilerie.
La şcoala din satul Răpciune, comuna Hangu, există un tablou purtînd numele soldaţilor Loghin Petru şi Ferestroianu Ioan, morţi pe
cîmpul de luptă de la Griviţa.
Cel de al şaptelea tablou din Linea Dealului-Măciuca, conţine n u 
mele eroilor căzuţi în războiul de independenţă, iar cele două de la p a 
rohia Viziru ne oferă posibilitatea de a cunoaşte pe cei 7 eroi «morţi
pentru ţară în Războiul de neatîrnare din 1877. Patria recunoscătoare».
Penultimul tablou, din Stănceşti, poartă dedicaţia «în amintirea v ite 
jilor Bratu N. A nton — sergent m ajor — Regimentul II linii şi Eftimie
D. Ion, soldat, Regimentul 6 linii din comuna Scurteşti, judeţul Buzău,
morţi pentru ţară în războiul de neatîrnare din 1877— 1878. Patria recu 
noscătoare» şi ultimul, din Limpeziş, are înscris «în amintirea vitejilor
Halcu Gh. şi Soarec Ion din Cioranca, morţi pentru Patrie în războiul
de Independenţă din anii 1877— 1878» 10.
Lăsînd la o par^e celelalte descrieri privind dimensiunile şi n u a n 
ţele culorilor utilizate pentru tablourile enum erate mai sus, putem spune
că ele sînt veritabile documente de istorie care vorbesc peste veacuri
despre eroismul ostaşilor români în războiul pentru independenţa ţării.
4.
Pomelnice. — Alcătuite din iubirea creştinească a strămoşilo
noştri, pomelnicele din biserici şi mînăstiri pun în lumină grija ne-,
ţărmurită faţă d e sufletele nobile ale veteranilor din 1877— 1878. De
bună seamă că eroii au fost pomeniţi în biserica localităţii din care
făceau parte. Există însă şi unele pomelnice care au devenit d eja docu
mente cu valoare istorică cum ar fi cele din : Cozia, judeţul Iaşi, Cala
fat, judeţul Dolj, Ciuperceni, Frăteşti, Glogova, Urecheşti, Scrada, Ră
şina, Ticleni, Novaci, Turburea, Bengeşti, Bumbeşti, Cărpiniş şi Cernădia din judeţul Gorj, iar din judeţul Buzău, în comuna Cislău.
La parohia din Cozia se află un pomelnic pe care sînt înscrise n u 
mele eroilor : A ruxandrei V. Constantin, Nichita Teodor şi Filon Vasile
din aceasită localitate, iar la Biserica catedrală cu hramul «Adormirea
Maicii Domnului» din Calafat, oraşul în care s-a dat semnalul începerii
războiului, pe lîngă pomenirile ostaşilor români făcute în timpul şi după
10. Cf. T. 7637/1976, 7702/1976, 7803 de la Sf. Arhiepiscopie
ii Argeşului şi adresa nr. 3031/1976, a Sf. Episcopii a Buzăului, Sectorul

a Iaşilor, Sf. Episcopie aRîmnicului
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război, s-a oficiat şi un Te-Deum la sfîrşitul lunii septembrie şi la 28
noiembrie 1877, după ce a căzut fortăreaţa tur-cească-Plevna.
Imediat după term inarea războiului în toate bisericile ortodoxe din
Gorj m enţionate mai sus, s-au făcut pomelnice de format mare
(30/60 cm.) avînd în partea de sus acvila şi tricolorul, iar sub ele s-au
înscris numele următorilor eroi : Puiu Constantin, Şulea Procopie (din
Ciuperceni), George Pîrvu, Petrescu Florea, George Constantin, George
Ilie, Udroiu Ioan (din Fîrtăţeşti), sergentul Dinuţă Vlăduţ (din Glogova),
M odrea Constantin, regimentul II Dorobanţi (din Urecheşti), Olaru Ioan
regimentul 6 linie (din Scrada) şi Zaharia Zamfir (din Răşina).
Potrivit ordinului nr. 2146, din 27 decembrie 1877, emis de primarul
comunei Cislău, existent la parohia din această localitate, se cerea preo 
tului de aici să facă priveghere în Biserică în serile de miercuri şi
vineri şi duminică şi în dimineaţa zilei de sîmbătă pentru a pomeni pînă
la încheierea războiului pe toţi ostaşii căzuţi pe cîmpurile de luptă.
Două ordine cu' conţinut asem ănător au fost emise şi de la centrul Sf.
Episcopii a Dunării de Jos sub nr. 213 şi 408/1898. în conformitate cu
dispoziţiunile acestor ordine, preoţii din această eparhie aveau îndato
rirea de a pomeni pe eroi în fiecare duminică şi sărbătoare, de a aşeza
în biserici tablourile cu numele lor la loc de cinste, de a nu mai face
rugăciuni pentru biruinţa asupra duşmanilor Patriei şi de a oficia TeDeum la aniversarea luării Griviţei (cf. şi ord. 843/1899 al Protoieriei
Tulcea) n .
5.
Însem nări. — Cu prilejul centenarului independenţei, aceste mici
adnotări pe cărţile de cult făcute de credincioşii şi slujitorii Bisericii,
sînt foarte interesante şi ne ajută să urmărim felul în care au apreciat
momentele legate de vitejia soldaţilor români şi de obţinerea victoriei
asupra armatelor otomane. Dacă pînă acum au fost publicate multe în
semnări de acest gen, vom relata în cele ce urmează altele inedite care
vin să întregească şi să reîm prospăteze evenim entele trăite acum 100
de ani de către înaintaşii noştri. în acest sens menţionăm însemnările
de la parohiile din : Ciocăneşti-Sîrbi şi Plevna-Lupşanu, judeţul Ialomiţa,
Craiova şi Urzicuţa, judeţul Dolj, şi Mărăcineni, judeţul Buzău.
Pe una din foile Mineiului pe Mai, aparţinînd Bisericii din Ciocă
neşti-Sîrbi, un credincios, anonim, în anul 1877, a notat urm ătoarele :
«însemnări care să se ţină minte. Cînd au venit muscalii şi s-au ivit şi
la s-au ivit şi la Ciocăneşti la 10 mai 1877, care şi grănicerii acestei
ţări se află toţi strînşi la Calafat. Amin».
în anul 1906, preotul Ilarion de la parohia Plevna-Lupşanu, făcînd
monografia acestei aşezări arăta că noul nume luat de comună se d a to 
rează asem ănărilor geografice cu Plevna din Bulgaria şi că românii de
aici au. luptat în războiul de neatîrnare : «unde mulţi şi dintre sătenii
acestei comune s-au luptat contra turcilor în anul 1877— 1878 pentru
independenţa ţării».
-

«

11.
T. 7650/1976 a Sf. Arhiepiscopii a Iaşilor, Sf. Arhiepiscopii a Craiovei, nr. 3031/1976 a Sf. Epis
copii a Buzăului, Sectorul Cultural şi 4047/1976 a Sf. Arhiepiscopii a Tomisului şi Dunării de Jos. Ordinul
408/1898 se află la parohia din Murighiol.
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Preotul Gheorghe Necşulescu (1853—1947)
veteran al Războiului de independenţă
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Din Bănie aflăm că preotul Nicolae Georgescu a consemnat u rm ă
torul text pe coperta unui Aghiasmatar, tipărit în Bucureşti *n anul 1858 :
«Rezbelul dintre ruşi şi turci nu ştiu cum va ieşi ci prin urm are nu pot
pozitiv a spune ; cred numai că Dumnezeul creştin al României este mare
şi o va mîntud şi de astă dată, ba chiar să iasă şi independentă, lucru
dorit mult de strămoşii noştri.
Cum va ieşi, voi nota în alt loc dacă voi avea fericirea s-o văd. Am
scris aceste rînduri ca să le aibă suvenir copiii mei sau cei ce vor citi
prin a lor bunăvoinţă această sfântă carte».
O altă însem nare se află pe paginile libere ale Sfintei Evanghelii
aparţinînd bisericii din Urzicuţa şi datează din ziua de 24 mai 1878. A u 
torul arătă pe scurt condiţiile izbucnirii şi cum s-au depănat evenim en
tele din războiul pentru independenţă, menţionînd totodată că podul
ridicat peste Dunăre a fost sfinţit de episcopul locului, în vara a n u 
lui 1877.
Două însemnări pe cărţi de cult — Triod chirilic şi un Penticostar
cu litere chirilice din anul 1768, aparţin preotului Gheorghe Ştefan de
la parohia Mărăcineni. Astfel, pe fila 305 a Triodului, respectivul preot
scrie la 29 martie 1878 : «în acest an au (fost) resbelul ruşilor cu turcii,
cînd i-au bătut pe turci aşa de tare că au mers ruşi(i) pînă la Ţarigrad,
dînd ajutor şi Ţara^Românească^p^iar la sfârşitul Penticostarului nota,
în ziua de 7 septembrie, acelaşi an, urm ătoarele : «Acum la anul 1877—
1878 s-au întîmiplat mare bătaie între împărăţia ruşilor şi turcilor, la
care au dat ajutor şi Ţara Românească şi astfel cu ajutorul lui Dum
nezeu, s-au biruit cîinii de turci, ajungînd pînă la zidurile Ţarigradului
cu bătaia...» 12.
6.
A ju to r moral şi material. — Dacă din însemnările pe cărţile de
cult se reliefează interesul slujitorilor sfintelor altare faţă de proble
mele ridicate în războiul de independenţă, această realitate se desprinde
Si din ajutorul moral şi m aterial acordat de Biserică în acele momente
de grea încercare. în timp ce soldaţii dădeau lupte grele peste graniţă
cu armatele otomane, în ţară, clerul Bisericii noastre era alături de
confraţii lor şi sprijinea cu deplină conştiinţă cauza dreaptă a poporului,
aşa după cum reiese şi din scrisoarea Mitropolitului Iosif Naniescu,
adresată către toţi protoiereii din Moldova. înaltul ierarh, însufleţit de
sentimentul patriotismului, îndem na clerul şi păstoriţii săi să dea tot
sprijinul acţiunilor legate de dobîndirea independenţei patriei. în
această scrisoare, Mitropolitul arăta : «Clerul Bisericii noastre O rto 
doxe Române, ales şi ieşit din naţiune, în toate împrejurările vieţii
naţionale prin care a trecut România de secole, a fost totdeauna alărjria şi împreună cu naţiunea. Acum dar mai cu seamă, cînd fiii poporu
le: român, copiii şi fraţii noştri sânt la hotarele ţării cu arma în mînă,
vărsîndu-şi sîngele pentru a apăra drepturile, viaţa, averea, căminurile
5: onoarea românilor, îm preună cu templurile şfintei noastre religii,
:Ierul nu -poate să rămînă nepăsător şi fără a lua parte pe cît se poate
sacrificiile ce se cer în asemenea timp extraordinar. Pe lîngă ru g ă 
s

12. Vezi notele 1, 4, 8.
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ciunile ce biserica prin clerul său le înalţă neîncetat ziua şi noaptea
către Dumnezeu pentru ajutorul armatelor -creştine tîn contra inam i
cului secular al nostru în parte şi al creştinătăţii în genere, noi, clerul,
împreună cu rugăciunile şi binecuvîntările noastre se cuvine şi sîntem
datori să însoţim pe bravii fii ai României şi cu ajutorul material de
care putem dispune...
Credem dar de cuviinţă că cucernicia ta să iei iniţiativă către tot
clerul din judeţul a cărui administraţie duhovnicească vă este încre
dinţată, să îndemni pe preoţi a contribui fiecare cu ce se poate înlesni,
ştiind că pe dătătorul de bunăvoie iubeşte Dummezeu care şi pe cei doi
bani ai văduvei i-a primit ca şi darurile celor avuţi, adresîndu-te ase
m enea şi către superiorii şi superioarele mănăstirilor şi schiturilor din
acest judeţ.
Pentru acest finit vi se trimit... liste cu sigiliul nostru şi sub numerile...( compuse fiecare lis’t ă din două coaie cusute în care urmează a
se înscrie fiecare contribuitor cu numele şi suma ce vor oferi, pentru
a se putea în urmă publica spre cunoştinţa tuturor.
Aceste liste cucernicia ta le vei încredinţa subprotoiereilor ce îi ai
la dispoziţie şi altor preoţi onorabili în care ai deosebită încredere, care
le vor purta printre preoţii din judeţul ... pentru sfîrşitul propus, siiindu-se fiecare a.-şi îndeplini această însărcinare şi datorie cît s-ar putea
mai fără zăbavă, oprind însă şi cucernicia ta una din aceste liste pe
seamă-ţi pentru această operaţie, cu care te vei adresa însuţi către preoţii
din oraş, către superiorii monastirilor şi către alte persoane ce crezi de
cuviinţă, şi pe care liste, acoperite cu iscăliturile şi sumele ce se vor
aduna, cucernicia ta-mi le vei înainta îndată spre a se putea controla
sumele înscrise pentru a se publica cum am zis şi a se trimite şi de către
noi unde se cuvine».
Acelaşi ierarh moldovean îndemna pe vieţuitorii de la mînăstirea
Neamţ-Secu să facă colectă pentru nevoile armatei ro m â n e ş ti; o parte
dintre aceştia s-au înscris ca voluntari în Serviciul Ambulanţei Române.
Aceşti voluntari s î n t : Venedict Andronic, Calistrat Savu, Venedict Popescu, Dometian Porfirie, Veniamin Diaconescu, Teofan Pamfil, Leon
Lazăr, Calistrat Nicolau, Samuil Vidraşcu, Iosif Gheorghi şi Teodosie
Maeriu.
în mod particular, doi călugări nemţeni — Spiridon şi Isihie, dintr-un imbold lăuntric, s-au oferit să slujească armate', română.
în arhiva mînăstirii Agapia se află şi o fotografie a celor 20 de maici
voluntare, dintre care unele poartă ,pe piept decoraţii şi d is tin c ţii13.
Un alt exemplu elocvent privind ajutorarea armatei române îl avem
în persoana episcopului Melchisedec al Dunării de Jos, care prin dispo
ziţiile sale chema clerul din această eparhie să iniţieze colecte. De aceea,
prin circulara nr. 110/1877, P. S. Sa îndemna pe preoţi să se înscrie în
comisiile pentru ţinerea evidenţei obiectelor ce vor fi achiziţionate şi
să lămurească pe credincioşi că prin astfel de măsuri se previne orice
situaţie critică, iar prin adresa nr. 17/1878 arăta că un rest din ofrandele
13. T. 7542/1976 de la Sf. Arhiepiscopie a Iaşilor.
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în valoare de 489,60 lei, adunate de preoţii din judeţul Covurlui pentru
ostaşi vor fi predate spitalelor militare din Galaţi.
Din această eparhie s-a rem arcat preotul de la parohia Şiviţa, jud.
Galaţi, care a fost propus să i se acorde şi un rang bisericesc 14.
M ăsuri asem ănătoare celor din eparhia Dunării de Jos au fost luate
şi de P. S. Episcop A tanasie Stoenescu al Eparhiei Rîmnicului şi A rgeşu
lui. Numitul ierarh cerea preoţilor să dea concursul pentru adunarea de
armament şi rînduia din cinul monahal călugări pentru îngrijirea sol
daţilor răniţi de la spitalul din Turnu Măgurele. Din dispoziţiunile P. S.
Sale în mînăstirile Hurezi, Bistriţa, Cozia şi altele, au fost adăpostite
trupe şi prizonieri de r ă z b o i15.
Pentru valoroasa sa activitate pe tărîm obştesc, P. S. Sa a fost d e 
corat de către conducerea de S t a t 16.
In contextul acţiunilor de ajutorare a armatei române, se cuvine
să amintim şi de contribuţia Episcopiei Buzăului. In urma dispoziţiunilor date de centrul eparhial s-a făcut o colectă de bani însumînd 429 iei
şi 65 bani, de bandaje şi de îmbrăcăminte de la călugării şi călugăriţele
din mînăstirile Ciolanul, Rătesci, Rogozu, Poiana Mărului, Găvanul,
Găvanele şi Cotesci. A ceastă colectă cu adresa nr. 318 a Sf. Episcopii a
Buzăului a fost înaintată Ministerului, care publică «viuiele sale m ulţu
miri pentru asemenea ofrande făcute din partea petrecătorilor din acele
monastiri».
La cancelaria parohială a bisericii «Sfinţii Arhangheli» din oraşul
Brăila s-au păstrat cinci ordine ale protoieriei adresate acestei parohii
de P. C. Pr. Econ. A lexandru Sudeţeanu, ca urm are a dispoziţiunilor
primite de la Eparhia Buzăului şi autorităţile civile. Conform textului
din primul ordin (nr. 203), emis la 13 iunie 1877, P. C. Protoiereu încunoştiinţa pe preoţii de la numita parohie că au îndatorirea «ca la toate
serviciile divine de seară şi dim ineaţă în biserică, pînă la încheierea
păcii, să puneţi ecteniile pentru victorie asupra vrăşmaşilor, care sint
în Liturghie sub titlul : Pentru victoria asupra vrăşmaşilor şi pentru dez
rădăcinarea tuturor păgînilor».
Cel de al doilea ordin (nr. 405), din 24 august 1877, a fost semnat
de P. C. Pr. Protoiereu în urma adresei primite din partea consulului
rus care i-a parvenit prin mijlocirea prefectului de judeţ. Consulul rus
cerea ca bolnavilor din spitale să li se acorde asistenţă religioasă. De
aceea în partea a doua a ordinului, autoritatea superioară bisericească
a protoieriei făcea invitaţie şi slujitorilor de la parohia «Sfinţii V oie
vozi» ca prin înţelegere cu D-nii Epitropi să fie de acord să răspundă
oricărei trebuinţe sufleteşti «de care va avea necesitate orice clericu
sau ostaşu al Imperiului, întrucît nu se va jigni interesele Bisericii şi
zle enoriei».
Preotului paroh de la această parohie, prin cel de al treilea ordin
nr. 429) din 6 septembrie 1877 i se făcea cunoscut că în seara de 7 sep14. Adresa nr. 4047/1976 a Sf., Arhiepiscopii a Tomisului şi Dunării de Jos.
15. Cf. Dosarele de la Centrul Sf. Episcopii a Rîmnicului şi Argeşului nr. 4/4—1877 ; 14/14—1877,
» ? 3 -1 8 7 7 şi 29/27-1878.
16. Idem, Dosarul 88190—1878.
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tembrie 1877 să facă priveghere pentru ziua următoare, cînd după ofi
cierea Sfintei Liturghii toţi preoţii vor citi panihida pentru soldaţii ro
mâni şi ruşi căzuţi pe reduta de la Plevna. Aceeaşi pomenire se va
face de toţi preoţii la biserica Catedrală în prezenţa autorităţilor îm bră
cate în doliu.
în cel de al patrulea ordin (nr. 451) din 24 septembrie 1877 se s p e 
cifică faptul că preotului paroh de la această parohie îi revine îndato
rirea de a citi pastorala trimisă de la episcopie şi de a organiza colecta
de bani în biserică pentru ca la 9 noiembrie 1878 .să fie expediată epis
copiei. Strîngerea de ajutoare băneşti în timpul Sfintei Liturghii ce vor
fi destinate tot pentru ajutorarea soldaţilor a fost prevăzută şi pentru
zilele de 25—27 decembrie 1877 şi 1—7 ianuarie 1878, potrivit p revede
rilor celui de al cincelea ordin (nr. 635), din 22 decembrie 1877.
Trei documente de la parohia «Sfinţii împăraţi» din oraşul Brăila
se referă la colecta de bani, efectuată de ipreoţi, rostirea de ectenii
pentru victoria asupra vrăşm aşilor şi la procurarea de arme pentru
armată. Aici sînt menţionaţi trei proţi : Radu M eca, Stan Râdulescu şi
Stan Grădişteanu, care au adunat suma de 222,64 l e i 17.
Din aceste mărturii, din care se poate vedea clar ataşam entul cle
rului şi credincioşilor Bisericii noastre faţă de problemele m ajore ale
Patriei, mai adăugăm şi actele pornite din acelaşi imbold patriotic ale
românilor transilvăneni şi bănăţeni — clerici şi laici — care acum un
secol, in pofida faptului că erau despărţiţi de Patria mamă, au fost ală
turi de confraţii lor sub diferite forme. Astfel, în arhiva bisericii «Sf.
Nicolae» din Scheii Braşovului există documente şi liste care atestă
contribuţia valoroasă a românilor braşoveni, în frunte cu preoţii Iosif
Bar-ac, Ion Petric, Vasile Voina, Sterie S'tînghe şi Bartolomeu Baiculescu.
Lor s-au alăturat toţi profesorii fostului gimnaziu grec ortodox din Bra
şov, astăzi liceul Andrei Şaguna. Un document necatalogat, din anul
.1877, se referă la data de 11/23 mai, cînd Comitetul românilor din Bra
şov pentru ajutorarea soldaţilor români răniţi a convocat A dunarea
generală sub preşedinţia lui Diamandi Manole şi «subsecretariatul» lui
Ion Lapedatu. Un număr de 13 liste, fără dată, conţin numele a 835 de
contribuabili şi a 32 de comitete filantropice cu preşedinţii lor. Acestor
liste se mai adaugă încă opt adrese de la bisericile din regiune, făcute
de preoţii din comune.
în arhiva oficiului parohial Făgăraş I se păstrează o interesantă în
semnare despre Reuniunea femeilor române, asociaţie înfiinţată în
toamna anului 1876. Textul acestui document este u r m ă to r u l: «însem
narea 1877. în toamna anului 1876, constituindu-se Reuniunea femeilor
române şi din ajutorul benevol s-au şi format un fond de 522 florini şi
15 kr. vezi lista membrelor fondatrice aprobată petrecută în protocolu
Reuniunii care s-au şi donatu şi întabulatu în 1877 şi 878 pînă în Martie
Reuniunea s-au ocupatu cu ajutoarele pentru răniţii din România în
bătaie, de aceea în patru Mai Telegraful Român nr. 51 s-au publicatu
listele încurse cu ajutoarele dela luteria din Făgăraş de la mulţi cum şi .
lista din Abrud».
17. Cf. nr. 3031/1976 a Sf. Episcopii a Buzăului.
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Ctitora şi în acelaşi timp preşedinta pe o perioadă de 11 ani a amin
titei Reuniuni a fost Anastasia Popescu, soţia protopopului Petru
Popescu.
Cu prilejul sărbătoririi a 30 de ani de la înfiinţarea acestei Reu
niuni, în procesul-verbal încheiat la 29 aprilie 1906 s-a c o n s e m n a t: «Mai
întîi amintim că pe timpul rezbelului, rom âno-ruso-turc din 1877— 1878,
Reuniunea noastră a colectat şi c o n fe c ţio n a t: scame şi bandaje pentru
răniţii români, pentru ce preşedinta A nastasia Popescu a fost decorată
de Guvernul român cu crucea Elisabeta».
în această parohie, s-au înrolat ca voluntari mulţi români, în frunte
cu Poparad Damaschin, fiind răsplătiţi cu diferite decoraţii. Acelaşi
lucru a făcut şi Constantin Gh. Folea şi Badea Cîrţan de la parohia
Streza-Cîrtişoara. Acesta din urmă şi un alt făgărăşan, Ioan Cotigă din
Săcelele Braşovului au pus la dispoziţia armatei române peste 1000 de oi.
Din localitatea Rîuşor, jud. Braşov, seminaristul V incenţiu Grama a
participat ca voluntar şi pentru faptele sale a primit multe m e d a lii18.
Un alt seminarist care a participat tot ca voluntar în războiul p en 
tru independenţă a fost şi tînărul Gheorghe N ecşulescu din comuna
Mozăceni, jud. Argeş. Acest falnic stejar argeşean, numit şi «Popa
Gheorghe Militaru» sau «Veteranul nostru părinte», cu ochii ca albastru
cerului, după ce a absolvit numai două clase la Seminarul de patru ani
din Curtea de Argeş, a fost trimis la Şcoala Militară din Bucureşti, obţinînd gradul de sergent, pregătire pe care o va dovedi prin faptele sale
de vitejie, răsplătite pe cîmpul de bătălie cu medalii din partea Domni
torului României şi a J ’arului Rusiei. A participat la războiul pentru
independenţă ca sergent în Regimentul 4 Dorobanţi şi alături de con
fraţii români a luptat pentru cucerirea Plevnei, Smîrdanului şi Vidinului, reuşind chiar să captureze un steag al inamicului.
De asemenea, cu prilejul aniversării a 50 de ani de la războiul p en 
tru independenţă acestui fiu de ţăran, înflăcărat de sentimentul patrio
tismului, i s-a dat cinstea de a se fotografia cu cei care au învins arm a
tele otomane. în semn de preţuire faţă de faptele sale pe cîmpul de
luptă a fost decorat cu şase medalii.
Sfîntă Taină a preoţiei a primit-o la vîrsta de 28 de ani, de la P. S.
Episcop Ghenadie Petrescu, al Episcopiei Argeşului, după ce şi-a term i
nat pregătirea teologică. în calitate de slujitor al Bisericii, a fost alături
de păstoriţii săi, pe care i-a susţinut cu riscul vieţii în dobîndirea drep:urilor lor în răscoala din 1907. A fost în fruntea celor răsculaţi, d e
oarece parohia sa era formată din oameni săraci şi clacaşi, de aceea şi
localitatea se numea Obidiţi, azi Mişei, şi ştia ce înseamnă munca
dreaptă, care era exploatată fără milă de boierime.
Preotul Gheorghe Necşulescu în anul 1918 a făcut parte din Comi
sia locală pentru îm proprietărirea ţăranilor din comuna Mozăceni, su 
praveghind buna desfăşurare a acestei acţiuni drepte, aşa după cum în
-n n ă cu 11 ani la Piteşti şi Bucureşti cerea în numele celor exploataţi
în f iin ţa r e a birului şi a dijmei. Deci în momentele grele, prin care a
18. Cf. Datelor comunicate Cancelariei Sf. Sinod de P. C. Consilier cultural Diac. Gh. Papuc dc
a. Sî. Arhiepiscopie a Sibiului.
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trecut ţara, părintele Gheorghe a luptat pentru libertate şi alături de
popor s-a făcut interpretul dorinţei acestuia pentru dreptate şi pros
peritate.
A murit în anul 1947, cînd împlinise venerabila vîrstă de 94 de a n i 19.
Sînt mulţi cei ce au primit decoraţii pentru actele de vitejie însă din
informaţiile primite de la sursele amintite la început, în afară de numele
' luptătorilor menţionaţi mai sus, trebuie să redăm şi numele celor 10
ostaşi din comuna Sipote, jud. Iaşi : Grigore H erţa cu 3 cruci şi tovarăşii
săi de luptă : Gilcă Ioan, Tarcan Teodor, M itrea Gheorghe, Zaharanciuc
Nicolae, Bantoi Vasile, Ciolpan Constantin (zis Dorobanţu) şi Siretea-nul
Gheorghe (zis Popa) cu cîte o cruce 20. De asemenea trebuie să mai amin
tim şi numele sergentului Titirigă Ion din comuna Boureni, jud. Dolj,
căruia i s-a decernat «Brevetul pentru Crucea trecerii Dunării», cu
nr. 2523/1878 21.
Revenind la mărturiile românilor ardeleni, legate de sprijinul lor
moral şi material acordat confraţilor lor de peste Carpaţi, mai adăugăm
că în arhiva Sf. Arhiepiscopii a Sibiului se află un document înregistrat
sub numărul 602/1878, care este redactată în limba maghiară de M iniste
rul de Culte maghiar. în traducere'rom ânească, documentul are urmă- torul cuprins :
«Ministerul crăiesc maghiar al cultelor şi instrucţiunii publice
nr. 306 : Excelenţa V oastră domnule Arhiepiscop şi Mitropolit, Mi-a
parvenit ştirea că în Topanfalva (Cîmpeni) şi în împrejurimile Sohodorului, în anul trecut, în 14 şi 15 decembrie, cu prilejul căderii (capitu
lării) Plevnei, s-au făcut demonstraţii antistatale, cu care ocazie, p a r
ticipanţii în stare de beţie, au spus cuvinte de ocară împotriva ţării,
cuvinte de laudă despre România, despre ruşi, despre domnitorul Carol
şi despre anul 1848» aceleaşi persoane au aranjat demonstraţia în amîndouă localităţile ; au tulburat liniştea cu detunături de obuz, cîntece,
muzică şi strigăte şi multe excese au să v â rşit; pentru cele arătate, tri
bunalul crăiesc din Alba lulia este în cu rs de cercetare.
La aceste demonstraţii cu rol important a participat şi Ioan Palade,
învăţător grec ortodox.
Vă rog, Excelenţa Voastră, ca în această cauză să ordonaţi o a n 
chetă severă, pe învinuiţi să-i trageţi la răspundere, iar rezultatul (an
chetei), pe lîngă prezentarea procesului verbal, să binevoiţi totodată să
mă înştiinţaţi şi pe mine.
Primiţi vă rog Excelenţa Voastră, expresia sinceră a deosebitului
meu respect.
Budapesta, 1878, luna m artie 3, Trefort.
Excelenţei Sale, Domnului Miron Romanul — Arhiepiscop şi M itro
polit al tuturor românilor ortodocşi din Ungaria şi Ardeal».
Problema numitului profesor se pare că a fost clasată, iar respec
tivului Minister i s-a dat probabil un răspums echivoc 22.
19. Cf. Informaţiilor primite de la P. C. Pr. Gheorghe Popescu-Argeş de la biserica «Sf. NicolaePoştâ» dih Bucureşti, nepotul preotului Gheorghe Gh. Necşulescu.
20. T. 7874/1976 a Sf. Arhiepiscopii a Iaşilor.
21. Vezi nota 4.
22.1 Vezi nota 18.
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Solidaritatea şi simpatia românilor bănăţeni faţă de fraţii lor anga
jaţi în focul luptelor pentru independenţă au fost resimţite de către
autorităţile austro-ungare, care au efectuat perchiziţii la toate parohiile
din această regiune a ţării pentru a stăvili orice acţiune de ajutorare,
ca de exemplu : colecte de bani, îmbrăcăminte, medicamente, de orga
nizare de manifestaţii* în favoarea României sau de trecere a graniţei
pentru a lupta voluntar în rîndurile armatei române 23.
Din cele prezentate şi ţinînd seama şi de publicaţiile anterioare, se
poate desprinde ideea generală că în timpul războiului de independenţă,
în toată ţara, clerul a manifestat un profund ataşament faţă de proble
mele m ajore legate de independenţa Patriei. Această atitudine logică
se datorează faptului că slujitorii Sfintelor Altare au ieşit din mijlocul
poporului şi în toate îm prejurările sociale,şi naţionale de grea încer
care au răspuns cu promptitudine, socotind că-şi îndeplinesc o îndato
rire de conştiinţă, conformă cu preceptele iscripturistice.
M ărturiile descoperite în arhivele .şi cancelariile episcopale sau la
parohii, pe de o' parte scot în evidenţă aportul clerului la războiul de
independenţă, iar pe de altă parte atestă grija şi preţuirea acordată de
Biserică, celor care cu preţul vieţii au apărat o cauză dreaptă şi sfîntă
a ţării. De asemenea, prin mijlocirea lor, putem urmări ecoul războiului
de independenţă pe plan bisericesc şi unitatea slujitorilor Sfintelor Altare
în susţinerea tuturor apelurilor menite să ajute armata română.
Adeziunea Bisericii O rtodoxe Române la evenimentele de o covîrşitoare importanţă istorică pe plan naţional a fost întemeiată, deoarece
peste mai puţin de un deceniu, în anul 1885, va fi recunoscută autocefalia.
Prin atitudinea luată, ea a dovedit şi cu acest prilej că este în pas cu
aspiraţiile m ajore ale poporului, iar slujitorii ei au fost animaţi întot
deauna de sentimentul patriotismului.
Biserica Ortodoxă Română desfăşurîndu-şi activitatea sa în m ijlo
cul credincioşilor, de care nu s-a rupt niciodată, a fost şi firesc ca în
timpţul războiului de independenţă să folosească toate mijloacele spi- •
rituale şi m ateriale pentru sprijinirea luptei soldaţilor români pentru
cucerirea independenţei.
Ierarhilor, cinului preoţesc şi monahicesc, care au vegheat la în
făptuirea idealului naţional şi au ajutat pe veteranii din anul 1877, se
cuvine să le aducem un adine omagiu de recunoştinţă, cinstindu-le m e
moria prin îndeplinirea datoriilor noastre cetăţeneşti, patriotice.
Diac. Asist. Emilian CORNIŢESCU

23. Cf. Datelor comunicate Cancelariei Sf. Sinod de la Sf. Arhiepiscopie a Timişoarei.

ECOUL CUCERIRII INDEPENDENŢEI ROMÂNIEI
ÎN MUZICA UNIVERSALĂ
Dobîndirea Independenţei naţionale de către România a stîrnit un
puternic ecou în viaţa politică, culturală şi artistică europeană. Muzica
nu a cunoscut graniţe între popoare, fapt care a permis compozitorilor
să-şi exprime gîndurile şi sentimentele faţă de aetul istoric din 1877.
Nu puţine cîntece româneşti s-au răspîndit pe meleaguri străine, ducînd
ecoul de bucurie al poporului nostru ce-şi cucerise neatîrnarea pe cîmpurile de luptă de la Griviţa şi Smîrdan, Plevna şi Rahova.
Departe de a se fi limitat doar la cercurile artistice româneşti, b u cu 
ria cuceririi independenţei noastre de stat a cuprins şi creatori de peste
hotare, care au dedicat lucrări tînărului stat naţional. Fie că aceste piese
au răsunat în primă audiţie chiar la noi în ţară, fie că s-au tipărit şi s-au
executat în străinătate, compoziţiile autorilor italieni, germani, fran
cezi, austrieci etc., exprim au mai mult decît simpatia personală faţă de
poporul român (pe care unii l-au cunoscut îndeaproape tocmai în anii
de confruntare de la 1877) ; era gestul de solidaritate al naţiunilor de
«gintă latină» (compozitori francezi şi italieni), dar mai presus de toate
atitudinea de fraternitate cu popoarele ce-şi cereau dreptul de libertate
social-politică în contextul european de em ancipare naţională.
Locul de frunte al muzicienilor străini ce au salutat pe această
cale independenţa României l-au ocupat maeştrii italieni. Pe textul lui
Vasile Alecsandri, Cîntecul gintei latine, a scris un imn de rezonanţă
europeană compozitorul Filippo M archetti (1831— 1902). Poezia bardului
de la Mirceşti a obţinut premiul Societăţii de limbi romanice din Montpellier (1878), exact în perioada în care ţara noastră cunoştea zorii neatîrnării. «Griviţa şi M onţpellier sînt astăzi două nume nedezlipite şi
deopotrivă scumpe românilor — scria I. Negruzzi, în revista «Convor
biri literare» din 1 iunie 1878 — căci reprezintă două victorii strălucite
prin care românii au afirmat dTeptul şi voinţa lor de a fi. Cîntecul lui
Filippo M archetti s-a executat în Franţa, Italia, Austria şi desigur în
România {unde a fost tipărit de editorul bucureştean C. Gebauer).
Tot un compozitor italian, Pietro Mezzetti (1826— 1894) a dat la
iveală în 1878 la Milano inspiratul cor mixt Cantico della gente latina,
op. 24. Piesa a figurat în multe cărţi şcolare din secolul trecut precum
şi în repertoriul Conservatorului din Iaşi.
De la Pesaro, sosea în 1882, la Bucureşti, tipăritura piesei vocale
— pe textul lui V. Toschi Mosca — Canto d'Italia alia Rumania, de
Achille Borelli. Era o odă adresată poporului român în semn de salut
pentru victoria în lupta pentru cucerirea independenţei.
Doi dirijori ai Operei italiene de la Bucureşti au scris două ample
partituri care s-au executat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti.
Pe textul dramaturgului Ion Luca Caragiale, compozitorul Carlo H.

ANIVERSĂRI — COMEMORĂRI

5 13

Bianchi a scris un «Imn. pentru cor la 4 voci cu acompaniam ent de
mare orchestră» intitulat Retous victorieux (Reîntoarcerea victorioasă).
De un succes excepţional însă s-a bucurat poemul dramatic pentru
trei solişti, cor mixt şi orchestră România, de Francesco Spetrino. Com
pozitor şi dirijor de faimă mondială (în 1908 a fost «egalul» lui Arturo
Toscanini la «Metropolitan House» — O pera din New York), autor de
opere şi balete, Francesco Spetrino (1857— 1948) a prezentat lucrarea
în limba română cu an'samblul Operei italiene. Substanţa folclorică a
poemului-cantată pe de o parte, şi marşul «Trec cete mîndre de curcani»,
pe de altă parte, au stîrnit entuziasmul publicului bucureştean.
în sfîrşit, un alt compozitor italian, Lauro Rossi (1810— 1885) a p u 
blicat — la 1 aprilie 1877, după cum indică coperta partiturii litografiată
la M ajorano — un Im nu Domnului Căpitan Alesandro Petrino. Pe con
trapagina copertei se află reprodus portretul tînărului ofiţer român. «în
treaga ta viaţă a fost sacrificată / în faptele măreţe a binelui comun»
— spune poezia lui P. V. Gheorghiu, oda încheindu-se cii versurile : «în
sufletul naţiunei puternicul tău nume / Din secolul în alt secol extern o să
răsune».
Publicistul şi scriitorul francez Frederic Dame, colaboratorul apro
piat al dramaturgului D. Ollănescu-Ascanio, după ce ne-a dăruit acea
patriotică piesă naţională, O ştenii noştri în 1877, a scris libretul poem u
lui dramatic Le r£ve de Dochia. Compozitorul Auguste Caune l-a tă l
măcit în muzică, lucrarea înscriindu-se printre spectacolele de ecou ale
epocii independenţei. Libretul s-a tipărit atît în limba franceză cît şi în
română, iar muzica s-a editat de către Constantin Gebauer la Bucureşti.
O
veritabilă explozie de entuziasm stîrnise o piesă mai veche p
textul lui D. Bolintineanu : A dio la patria. Atît de mult circula acest
cîntec patriotic, încît pentru uzul pianiştilor concertişti compozitorul
german August Horn a scris o Fantaisie sur la melodie roumaine «Adio
la patria» par Th. Georgesco, op. 33. Lucrarea s-a cîntat mult în vrem ea
luptei pentru cucerirea independenţei.
în v a ra anului 1879, orchestra lui Cari Michael Ziehrer a poposit
la Bucureşti, în frunte cu faimosul ei compozitor austriac de valsuri şi
operete. M aestrul vienez care compusese în 1874 o Rum ănische Polka,
op. 220, a elogiat în entuziasmul publicului de la Grădina Raşca —
cucerirea independenţei prin cadrilul Steaua Rom âniei.
Ecoul actului istoric din 1877 petrecut în viaţa poporului rom ân s-a
prelungit — în creaţia muzicală universală — pînă în zilele noastre.
Nu putem trece peste Hora Sinaia, de Gj*igore V entura autorul popu
larei «drame naţionale», Curcanii, care a făcut realm ente înconjurul
lumii. în potpuriul orchestral Balkanzauber de M ax SchGnherr, scris
după 1960 şi tipărit la Viena de editorul Ludwig Krenn, alături de
numeroase sîrbe şi hore, de Lugojand lui Ion Vidu se află şi Hora S i
naia. Este poate ecoul muzical cel mai îndepărtat al unei epoci d e tr i
umf românesc care a stimulat peste decenii activităţi creatoare a m ul
tor compozitori de peste
hotare.
%
Eugen VICOS

RĂZBOIUL DE INDEPENDENŢĂ IZVOR DE INSPIRAŢIE
ÎN MUZICA ROMÂNEASCĂ
Făcînd o incursiune în Istoria muzicii româneşti, aflăm că acest
mare evenim ent — al cuceririi independenţei de stat a României — de
la 1877 a constituit motiv de inspiraţie nu^ numai pentru literatură ci şi
pentru muzica românească în general, dar mai ales pentru genul de m u
zică patriotică, gen care a reflectat cel mai bine marele episod din is
toria poporului român. De altfel, nu lipseşte nici genul marşului mili
tar, instrumental sau chiar vocal-instrumental,' sau genul romanţei sau
genul popular-patriotic, fie pentru cor mixt, bărbătesc, pe voci egale,
sau solo voce acompaniată de pian etc.
Compozitorii care au trăit acest măreţ eveniment, ca şi cei care au
activat după aceea, au compus, fie pe versuri proprii, fie pe acelea ale
marilor noştri poeţi : Vasile Alecsandri, George Coşbuc, sau pe acelea
aparţinînd lui : N. T. Orăşanu, Dimitrie Guşti, I. Neniţescu, D. C. Ollănescu, G. Baronzi, I. Apostolescu, A lexandru Sichleanu şi alţii, cîntece
de un patriotism arzător. Ele sînt închinate atît victoriei absolute asu
pra turcilor, cît şi vitejilor eroi români, care şi-au dat viaţa pentru
eliberarea şi apărarea gliei străbune.
Dintre compozitorii din acea perioadă ale căror lucrări au fost inspi
rate de Războiul de Independenţă amintim pe : Eduard W achm ann (1836
— 1908, Constantin Dimitrescu (1847— 1928), Grigore V entura (1839—
1909), Theodor Georgescu (1824— 1880), Eduard Caudella (1841— 1924),
Ciprian Porumbescu (1853— 1883), George Brâtianu (1847— 1905), Gavriil M uzicescu (1847— 1903), Ludovic W ie st (1819— 1889).
La aceştia se adaugă şi alţii care au trăit mai tîrziu ca : Ionel G.
Brătianu (1885— 1921), Emil M onţia (1882— 1965), Ioan Cristu Danielescu (1884— 1966), Gheorghe Skeletti, Luis (Iulius) W iest, Chirii G. Rosescu, Gr. Thănăsescu, A lexandru Filloreanu şi alţii.
Piesele muzicale pe care le-am consultat se află la Cabinetul de
Muzică al Bibliotecii Academiei Republicii Socialiste România, unele
tipărite, altele în manuscris? unele corale cu sau fără acompaniament
de pian sau orchestră, altele vocal simfonice, iar altele simfonice cum
ar fi : Marşul proclamării Independenţei României (10 mai 1877), com
pus pentru pian şi orchestră de Petre G. Niţescu (vezi cota III 3551)
«Acest Masiu (marş) s-a esecutat dei orchestra teatrului la concertulu
datu în ziua de 7 iunie 1877 în ajutorul armatei Române»... (v. III
11551); Plevna, quadrille N aţional compus de J. Schmidt şi Oscar
Schmidt, divizat în patru f i g u r i : Crucea, Arcul, Lanţul şi H ora ? A sa l
tul Griviţei (dedicat cu respect Regimentului al 13-lea de Dorobanţi)
compus pentru pian de Franz Lorenz (v. III 10190); Eroii O lteniei corn-
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pus pentru pian de Thomas Ionescu (şeful Musicei Reg. Dolj No 1) (v.
III 17251) ; La Rahova (horă compusă şi dedicată Bravului M ajor Const.
Merişescu şi Batalionului său de Dorobanţi Mehedinţi) de Ion G. Capelleanu (v. III 2961) ; A saltul Plevnei, marş pentru fanfară de Louis W iest
(v. III 17623) ; Hora Severinului compusă pentru pian de acelaşi autor ;
Atacul Rahovei din 7 noiembrie 1877. «Marşu Militaru dedicatu cu
Respectu d-Salle Domnului colonelu G. Măldărescu, comandantului Re
gimentului alu X-lea de Dorobanţi com andatu de d-nia sa, compus de
Eduard Neudorfler, m aestru de musica» (v. III 3544); Luarea P levnei.
Marş triomphal pentru piano şi cor, compus de A(nton) Kratochwil (v.
III 2122) ; Marş funebru la moartea eroilor căzuţi la Plevna compus de
G. Skeletti (v. ms. r. 6241) ; Hora Griviţa de acelaşi autor (v. ms. r.
6452) ; Peneş Curcanul, horă de Salon compusă de Ciprian Porumbescu
(v. ms. r. 6820) ; Luarea Griviţei, marşu triumfale dedicat arm atei ro 
mâne compus de Juri Laks şi altele.
In rîndurile ce urmează ne vom rezuma numai la bucăţile muzicale
cu text, pe care nu le vom împărţi după temă (pregătirea luptei, desfă
şurarea războiului, vitejia şi eroismul soldaţilor români, cîştigarea şi
eliberarea cetăţilor Plevna, Griviţa, Rahova şi altele, biruinţa şi dobîndirea Independenţei de Stat a României), fiindcă de obicei mai toate
cuprind o serie întreagă din aceste momente.
Aşadar, începem cu «Marşul 1877» compus de Constantin Dimitrescu pe versurile căpitanului G. Bengeiscu, în fa m ajor şi si bemol
major, pentru voce şi pian. Pe aceleaşi versuri & scris, tot pentru voce
şi pian, şi Theodor Georgescu piesa m u z ic a lă : «Calcă, Române, plin
de mîndrie» (vezi ex. 1 şi 7). Iată versurile pline de patriotism :
Calcă, Române, plin de mîndrie,
Ridică-ţi fruntea sus nesfiit,
Căci sub picioare oarba trufie
A. păgînimei tu ai zdrobit!
Fala străbună iarăşi învie
In fiecare piept de Român
Căci dînsu-n suflet şi-a scris să fie
Liber şi-n ţara-i singur liber stăpîn

îşi lasă plugul, sapa şi carul
Şi-n loc de coasă ia puşca-n mîini
Dă cu nădejde, nu vrea hotarul
Să i-1 mai calce pas de păgîni
Ţara e mică, însă e tare,
Căci are braţe şi piepţi de fier
Suflet cu viată, inimă maţe
Credinţă, scutul, nădejdea-n c e r ! ,

«Marşul Independenţei Arm atelor Române, pentru voce şi pian, de
George Brâtianu pe versurile ziaristului şi poetului militant pentru
Unirea Principatelor N. T. Orăşanu, din care desprinde momentul p re 
gătirii de luptă pentru cîştigarea independenţei (vezi ex. 2). Iată cîteva
din aceste versuri :
Sună trîmbiţa în ţ a r ă !
Dunărea a tresărit
*Şi Carpaţii repetară
Ast semnal de mult
«

•

•

•

•

•

•

•

dorit.
•

Mume b u n e ! v-armaţi fiii
Ca în timpul lui Ştefan,

Căci pămîntul României
Azi se pradă de duşman
Şi o bine cuvîntare
Daţi ostaşilor Români
Care merg către hotare
Să respdngă pe păgîni.
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«Hora de la Plevna», în două variante, dintre care prima p e n 
tru voce şi pian, compusă de G. Muzicescu, iar a doua compusă de Griqore Thănăsescu (vezi repertoriul lui A. L. Ivela, Bucureşti, 1905), am
bele pe versurile marelui poet—patriot Vasile Alecsandri (vezi ex. 3
?i 4).
Colo-n Plevna şi-n redute
Stau' păgînii mii şi sute
Stau la pîndă pitulaţi
Ca zăvozii cei turbaţi (bis)
Lasă şadă mari şi mici
Trageţi hora măi voinici (bis)

N e-o veni şi
Zi de plată
Să-l aduCem
Pe Gaziul de
U r a ! U r a ! la
Trageţi hora

nouă odată
şi răsplată,
la aman,
Osman, (bis)
Balcani
măi curcani (bis)

Cît e negru, cît e ' soare
Moartea şade^ pînditoare,
Şi prin şanţuri şi prin rîpi
Şi tot bate din aripi (bis)
Lasă bată pînă mîini
Trageţi hora măi Români

V

/

%

«Hora Dorobanţilor de la Griviţa» (din Repertoriul lui A. L. Ivela)
(vezi ex. 5). Versurilei oglindesc triumful soldaţilor români asupra a r 
matelor turceşti.
Foaie verde de stejar,
Nu mai am de turc habar,
L-am împins de-a duriţa,
Cît colo de Griviţa

Turcul fuge vai de el,
Eu în goană după el.
La Palanca a fugit,
Ş-acolo l-am nimerit

Refren I
Iac-aşa şi tot aşa
L-am împins de-a duriţa
Iac-aşa şi tot aşa
Cît colo de
Griviţa
Cu atît nu s-a ajuns
L-am mai tuns şi l-am mai fript
Unde curge Dunărea
La cetatea Rahova

Refren II
Iac-aşa şi tot taşa
L-am împins de-a duriţa
Iac-aşa şi tot aşa
Cît colo de Griviţa
Unde-am fost şi unde-am dat,
Turcul nu s-a mai sculat
Colon-n Plevna sugrumat
Osman Paşa s-a predat

#

(vezi

şi

varianta

din ms.

r. 5856)

«Hora Griviţa», pentru voce şi pian, de Theodor Georgescu.
Fata lui Gazi Osman
Gtiviţa poartă-un colan
Un colan tot de oţel
Joacă fulgerii pe el
A lelei de l-aş lua,
înapoi nu l-aş mai d a !

bis

Tot aşa, mări-am grăit
într-o zi (m-am repezit
Ş-am pus mîna pe colan
Şi pe fata lui Osman
Alelei, Griviţo, fa,
înapoi nu te-oi mai d a !.

bis

«Sergentul», baladă pentru voce şi pian de Eduard Caudeîla şi,* p en 
tru cor bărbătesc de Ciprian Porumbescu, (vezi manuscrisul autograf,
Viena 11 aprilie 1881), pe versurile lui Vasile Alecsandri, (vezi ex. 6 şi 13).

51?
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Pe drumul de costişe ce duce la -Vaslui
Venea un om, cu jale zicînd în gîndul l u i :
«Mai lungă-mi pare calea acum la-ntors acasă...
Aş vrea să zbor, şi rana din pulpă nu mă lasă!» etc...

«Marşul Triumfului Românilor», pentru voce şi pian, de Chirii G.
Rosescu, (vezi ex. 8). Iată o parte din t e x t :
4

Români, trompeta sună
,
Ura, ura, ura ! Române, mergi cu fală
Sculaţi cu mic cu mare
Ridică-ţi
mîndru fruntea,
Armata noastJă vine
Căci ai
triumfat,
Cu steagul tricolor.
Zdrobit-ai
pe păgîni
Ia vine să arate
Cu agera
ta pală
Ce-a fost peste hotare,
Azi ţara
ta e mare
Aduceţi flori frumoase
Şi turcul
înfruntat (bis)
Să-ncingem fruntea lor (bis)
Nicopoli, Oriava, cu Plevna cea semeaţă
Se sparg pe pieptul vostru, se pleacă la pămînt
Şi Lom— Palanca iară îşi pierde a sa viaţă.
Se spulberă Turcimea ca pleava dată-n vînt.
Acuma chiar Vidinul, căzut şi el ca toate,
Se-nchină cu ruşine, învins de voi Români *
A Dunării talazuri se lupt şi abia poate
Să ducă-atîta sumă cadavre de păgîni

pian,
tianu, (vezi ex. 9).
Soare
dulce cu căldură
'
Tu dai viaţă în natură
Geaba
razele-ţi îmi dai (bis)

Căci al
morţii fior rece
Peste fruntea mea azi trece
Şi-al meu suflet zboară-n rai

(bis)

«Arme, arme, arme», pentru cor mixt cu acom paniam ent de pian,
de G. M uzicescu, pe versurile lui Dimitrie Guşti, (vezi ex. 10).
A ceastă partitură muzicală conţine o notă care zice : «Această
poezie precum şi muzica s-au făcut cu ocaziunea prelegerii ţinute la
Universitatea din Iaşi (septembrie 11, anul 1877), pentru cumpărarea
armelor, cînd s-a şi executat pentru întîia oară de chorul Sfîntului Spiridon. Iar la 4 decembrie 1877, s-a executat la Teatrul cei mare de în 
treaga trupă, orchestru şi chorurile din Iassi, cu ocaziunea reprezentanţiilor de Gală în memoria căderei Plevnei, sub titlul de Griviţa,
marş şi la 15 ianuarie 1878, în onoarea eroicului Regiment 13 de Do
robanţi sub titlul de Marş Triumfal». Iată versurile :
Fidi
României tot flăcăi de frunte
%
Şoimi
de prinCarpaţi (bis)
Dunărea cea lată pe-o îngustă punte
O trec înarmaţi (bis)

Refren
E bătaie mare, lupta e-n
turbare
Ş-un glas detunînd
S-aude zicînd t
Arme, arme, arme căutaţi
Arme, arme, arme, ne mai
daţi

0

$ iâ
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Luptă fraţii noştri •
Luptă toţi Românii
Chiar ca nişte lei
Dar din gura morţii
Unde stau păgînii
Varsă foc şi ei
Refren
Arme zdrobitoare
Ce-au fost oţelite
Sus la Războieni (bis)
La Racova-n luncă
Şi nebiruite
La Călugăreni (bis)

Or t o d o x ă

română

Refren
Griviţa-i în lanţuri
Plevna ce-i vulcanul
De păgîni aprins (bis)
Va fi chiar mormîntul
în care Osmanul
Va zăcea învins
Refren II
E Bătaie mare
Lupta e-n turbare
Dar lovind mereu
Viu e Dumnezeu
Că sub cruce, da,
Turcul va pica (bis)

Refren
Arme, arme, arme, Scumpă Românie
Dă fiilor tăi
Arme ca să-nvingă
Colo-n bătălie
Vitejii flăcăi '
'
‘

«Dorobanţul», pentru voce şi pian, de Emil Monţia, pe versurile lui
George Coşbuc, (ms. r. 4947), (vezi ex. 11). Iată cîteva v e rs u ri:
«Strecuraţi prin plumbi şi săbii, dorobanţii drum deschid.
Inimoşi s-azvîrl prin şanţuri şi de-a valma sar pe zid*
Şi era prin şanţ pierire şi văzduhul tremura,
Iar dincolo, prin redută, moartea cea de veci era
Tropot de picioare multe, fum şi abur ca-ntr-un iad;
Vuiet cum îl fac prin baltă cei ce-alunecă şi cad.
Dar roiau mereu flăcăii răsăriţi ca din pămînt
Valuri ce-necau reduta, scufundîndu-se-n mormînt

«Peneş Curcanul», cor pentru trei voci egale, de Iulius W iest, pe
versurile lui Vasile Alecsandri (ms. r.#6159), vezi ex. 12).
Şi Ciprian Porumbescu a compus pentru pian o horă d e salon inti- *
tulată «Peneş Curcanul», (ms. r. 6820).
«Aleargă, Române», cîntec de război pentru voce şi pian, de G.
Brătianu, pe versurile lui Al. Sichleanu, (vezi ex. 14).
Aleargă, Române, din munţi, din pădure,
Din palat, colibă, d-or unde aiure
Fă ca să răsune văile şi codrii
De strigătul verde pe ei, pe ei corbii
Astădată Românul e liber
Astădată încă iată un bun înger
Gu glas mare s p u n e : dreptul e cu tine
'Nainte, 'nainte n-ai frică de nime...

\
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«Imnul vînătorilor», cor mixt, de Eduard W achm ann, pe versurile
lui D. C. Ollănescu, (vezi ex. 15).
'

De nedreptăţi răzbunători
Îmbărbătaţi de dragul ţării
Au biruit, au biruit
Şi gloria neatîrnării
Ne-au cucerit vitejii vînători...

^

«Luarea Plevnei», cor bărbătesc cu acompaniament de pian, de A n 
ton Kratochwil, pe versurile lui J. Moşoiu, (vezi ex. 16).
Nu putem încheia această succintă prezentare fără să analizăm în
continuare urm ătoarele piese muzicale :
«Trompetele răsună», cor mixt, de G. M uzicescu, pe versurile lui
Scipione I. Bădescu, (vezi ex. 17), care oglindesc deşteptarea conştiin
ţei naţionale a românilor şi hotărîrea lor pentru neatîrnare şi cărora
marele Muzicescu le-a creat o melodie mobilizatoare, rămînînd pînă
astăzi în toate repertoriile de muzică patriotică, mai ales cele ostă
şeşti. Iată cîteva v e r s u r i :
Trompetele răsuna
Prin munţi şi prin cîmpii
Românii toţi se-adună
Cu sutele de mii...

Un glas pe toţi îi cheamă
E glasul neatîrnării,
Ei teamă n-au de nimeni ;
Trăiască oastea ţă r ii!

Un dor pe toţi îi poarta
Să-şi vadă iar moşia
Unită, mare, mîndră R om ânia!
%

«O, Românie», melodie de Theodor Georgescu, pe versurile lui D.
Niculescu, în armonizarea, pentru cor mixt, de Theodor Teodorescu, de
asemenea constituie un îndemn arzător către români pentru scuturarea
jugului străin, (vezi ex. 18).

'

O, Românie, o dulce ţară,
De ce strigi oare neconienit,
Că inamicii o soartă-amară,
In viitoru-ţi au pregătit ?
Nu ai tu oare, ţară română,
Destulă forţă în ai tăi fii ?
Cearcă o d a t ă : alarma sună
Şi-ţi vor răspunde sute de mii.

Intrigă, ură şi calomnie
Ca pleava-n vînturi s-or spulbera
Şi mic, şi mare, cu bucurie,
lin g ă stindardu-ţi vor alerga.

N u ! inamicii nu vor ajunge
Nici pînrla umbra pasului tău,
Căci s-or preface în rîu de sînge
Dacă-ndrăzni-vor să-ţi facă rău

Din deal în vale, din cîmp în munte,
Oraşe, sate, dealuri şi văi
Port urme veşnice-n a lor frunte
De eroismul fiilor tăi

*
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Dar sune-odată, şi prin etere
Vocea română vei auzi :
La frontiere, la fron tiere!
Haidem cu toţi ţara-a păzi

«Astăzi, fraţilor rom âni!» vechi cîntec patriotic, armonizat pentru
cor mixt de Theodor Teodorescu, iar pentru cor bărbătesc de Nicolae
Lungu, inspirat din Războiul de Independenţă, exprimă, într-o melodie
în stil popular, bucuria românilor de a fi din nou stăpîni pe moşia stră
moşească (vezi ex. 19),
Astăzi, fraţilor români
N e vedem şi noi stăpîni
Pe-ale noastre vechi moşii
Ce erau mai mult pustii

Nu putea bietul român
De tiranul de păgîn
Nici de casă a-şi vedea
Şi soarta şi-o blestema.

«Pui de lei», cor patriotic, de Ionel G. Brătianu, pe versurile lui I.
Neniţescu, cor care a rămas şi va răm îne pentru totdeauna în rep er
toriul românesc şi care exprimă în puţinei cuvinte, la care li s-a ad ău 
gat o melodie potrivită, într-un tempo energic, originea daco-română
a neamului nostru şi rezistenţa acestui popor harnic şi conştient de
menirea sa, care a dat de-alungul istoriei sale foarte multe jertfe (vezi
ex. 20).
Eroi au fost, eroi sînt încă
Şi-or fi în neamul românesc,
Căci rupţi sînt ca din tare stîncă
Românii orişiunde cresc

E viaţa noastră făurită
De doi bărbaţi cu braţe
Şi cu voinţa oţelită
Cu minţi deştepte, inimi

tari
mari

a

Şi unu-i Decebal cel harnic
Iar celălalt Traian cel drept
Ei pentru vatra lor amarnic
Au dat cu-atîţia duşmani piept

Şi din aşa părinţi de seamă
în veci s-or naşte luptători
Ce pentru Patria lor mamă
Vor sta ca vrednici următori

Au fost eroi,
au fost
Şi înc-or să
mai
fie
Ce-or frînge duşmanii cei răi
Din coapsa Daciei şi-a Romei
In veci de veci s-or naşte pui de lei.

«Voinţa neamului», cintec patriotic compus cam în acelaşi timp cu
precedentul, adică în prima sau a doua decadă a seicolului nostru, tot
pe versurile înflăcăratului poet-patriotic I. Neniţescu, inspirate tot din
evenim entul de la 1877. A cesta exprimă, atît în versuri cît şi în muzică,
voinţa nestrăm utată a neamului român de a fi singur stăpîn în ţara sa,
fără să rîvnească la bunul altuia, fără să subjuge pe nimeni şi fără ca
m oştenirea s-o împartă cu cineva (vezi ex. 21).
în ţara noastră, românească
Vrem înşine stăpîni să fim
Şi stăpînirea strămoşească
Cu nimenea n-o împărţim

9

Nu, nu vrem noi românii, fruntea-n veci
în veci la nimeni s-o plecăm
Şi din moşie nici o palmă
O unghie n-o să lăsăm
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Exemple muzicale din creaţia românească p riv in d
războiul de Independenţă (1877)

MARŞUL 1877
Cpt.G. BENGESCU
Maestoso

3

Muzica :CONST. DIMITRESCU
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MARŞUL INDEPENDENTEI
G. BRATIANU
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HORA DELA PLEVNA
VASILE ALEXANDRI
Tempo di hora

G. MUZICESCU

2
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HORA DELA PLEVNA

Ex. 4

*

VASILE' ALEXANDRI
Tempo di hora

lo-n Plev—-na-

s*

GR.THANASESCU

si-n r e - d u - t e

Stau pa-gî - nii

m ii— si

su- te

HORA DOROBANŢILOR DELA GRIVITA
VASILE ALEXANDRI

GR.THANASESCU

Maestoso

1. Foa- ie ven=^ de
de ste-jar
2. L-am îm- pins de-a- du - rî - ta

mai am
co- Io

C o ha-’bar.
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SERGENTUL

1 E x .6

VASILE ALEXANDRI
Allearo moderato

ED. CAUDELLA
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CALCĂ, ROMÂNE, PLIN DE MÎNDRIE
Cpt.G. BENGESCU
Marciale

TH.GEORGESCU

Cal-căjRo-m a-ne,_plin de mîn-dri-e,

di-ca-ti frun-tea_ sus ne-sfi-it..

MARSULU TRIUMFULUI ROMANILORU
CHIRIL G. ROSESCU
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RĂNITUt DELA PLEVNA

Ex .9

G. BRATIANU
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G. MUZICESCU
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PENES .CURCANUL

I Ex.12
VASILE ALEXANDRI
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SERGENTUL (manuscris)
Ex .13
VASILE ALEXANDRI

(cor b ărb ătesc)

CIPRIAN PORUMBESCU

VII
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ALEARGĂ, ROMÂNE
Ex.14

G. BRĂTIANU
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IMNUL VINATORILOR

D.C.OLLANESCU
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J
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(cor mixt)

ED. WACHMA-NN

•

LUAREA PLEVNEI
J.MOSOIU

A. KRATOCHWIL

A
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pi - ta
tu — tea

£

TROMPETELE RĂSUNA

I Ex.17 [

SCIPIONE I. BADESCU

s.n a

G. MUZICESCU
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ASTAZI FRAŢILOR ROMANI
( vcchî cîntec patriotic)

Ex.19

arm. dc TH.THEODORESCU

Marciale
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PUI DE LEI
1 Ex.20 ION NENITESCU
Energico

: IONEL G. BRATIANU
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Nu viem să închinăm popoare
Sub mîndrul sceptru românesc
Ci
să trăim din viaţa noastră
Şi
dreptul nostru strămoşesc

Nici la
Dar vai,
Ştirbiri
El cu

răpiri ne zboară dorul
acelui ce va îndrăzni
moşiei a ne face
viaţa va p l ă t i !

Căci pe moşia cea străbună
Vrem înşine stăpîni să fim
Şi stăpînirea ei cu nimeni
Nu cugetăm s-o împărţim.

Mai putem adăuga la toate acestea şi alte cîntece patriotice cum
ar f i :
«Calafatul», baladă pentru cor mixt cu solo bariton, de Eduard Caudella ;
«Marşul călăraşilor», de Ciprian Porumbescu, pe versurile lui Vasile A le c s a n d r i; «România va trăi», pentru voce şi pian, de Theodor
Georgescu ; «Hora ostaşilor Români», tot pentru voce şi pian, de acelaşi
a u to r; «Marş militar. Ce frumoasă este viaţa de soldat!», pentru voce
şi pian, de C. Dimitrescu, pe versurile lui I. Apostolescu ; Cîntecul sol
datului Rom ân, pentru voce şi pian de acelaşi autor. Vom reda cîteva
versuri.
!
*

I

•

Chiar morţii din morminte tresar de bucurie
Mihai, Ştefan cel Mare şi Mircea cel Bătrîn,
Văzînd oştirea ţării că astăzi cu m îndne
Păşeşte spre viaţă cu-n viitor mai bun
Trăiască dar armata, trăiască Regimentul,
Trăiască România şi cu al ei popor
Căci Dacia-Traiană va şti s|i puie pieptul
Zdrobind p-aceia care a ei pei*e vor.

Griviţa (din piesa Curcanii), pentru voce şi pian, de Grigore Veri
tura, pe versurile lui I. Apostolescu şi altele.
*
Sîntem siguri că mai există şi în alte fonduri partituri tipărite sau
în manuscris cuprinzînd piese muzicale referitoare la Războiul de In 
dependenţă, dar ne oprim aici, fiindcă am vrut numai să arătăm că şi
arta muzicală, îmbinată cu cea poetică, a luat atitudine sprijinind, prin
meşteşugul şi posibilităţile ei de exprimare, lupta ostaşilor Români sau
a evocat am intirea eroilor căzuţi în acest război, mai ales că muzicieni
renumiţi ca G. Muzicescu, Th. Georgescu şi alţii, ca oameni şi ai Bise
ricii, căci unul era dirijorul corului mitropolitan din Iaşi, iar celălalt
cîntăreţ de strană în Bucureşti, au compus în acest sens cîntece p a trio 
tice pe cît de avîntate pe atît de accesibile maselor largi, cîntece care
s-au impus şi au rămas pentru totdeauna în repertoriile corale sau
instrumentale.
Diac. Conf. N. MOLDOVEANU
15 -
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CINSTIREA EROILOR LA POPORUL ROMÂN
Centenarul Cuceririi Independentei de stat a României — moment semnificativ din
istoria poporului nostru în lupta sa pentru apărarea pămîntului strămoşesc şi pentru
păstrarea fiinţei sale naţionale, ca şi împlinirea a 70 de ani de la Marea răscoală ţără
nească din primăvara anului 1907, prilejuiesc un moment deosebit de aducere aminte
şi de pomenire a eroilor poporului nostru, adică a tuturor acelora care şi-au jertfit viaţa
pentru realizarea idealurilor de veacuri ale poporului nostru, de libertate, suveranitate,
independenţă, unitate naţională şi dreptate socială.
%

Ceata nesfîrşită a acestor eroi înmănunchează în sînul ei nu numai pe acei^
care au căzut pe cîmpurile de luptă, în bătălii şi în încleştări, ci şi pe cei care şi-au
închinat viaţa împlinirii unuia dintre aceste mari şi sfinte idealuri. In acest sens,
eroii independenţei sînt numai o ramură din marele pom încărcat cu roadele jertfelor
depuse pe altarul neamului.
Eroii poporului nostru pornesc de la Sarmizegetusa, începînd cu Burebista şl
Decebal, coborîtori din «cei mai drepţi şi cei mai viteji dintre traci», după afirmaţia
lui Herodot, şi se întîlnesc oriunde şi oricînd în istoria bimilenară a poporului român,
pentru că întreaga lui viaţă a fost o luptă de eroi fie pentru apărarea, cu preţul vieţii,
a gliiei străbune pe care aceştia au sfinţit-o cu sîngele lor, fie a drepturilor sale de
libertate şi independenţă. îi întîlnim la Rovine în «tarmiile pletoase» alături de Mircea
cel Bătrîn, la Războieni, Podul Înalt sau Valea Albă, însoţind pe Ştefan cel Mare, ca
arcaşi, stegari sau călăreţi ? la Călugăreni, luptîndu-se oa nişte lei alături de Mihai
Viteazul, sau ca nişte tribuni semeţi şi temerari ca Horia, Tudor Vladimirescu, N icolae
Bălcescu sau Avram Iancu. li întîlnim la Plevna, Rahova, Griviţa, Smîrdan sau Vidin,
ca dorobanţi neînfricaţi, sînt cei 11.000 care au căzut, în primăvara sîngeroasă a anu
lui 1907, sau încleştaţi în luptă la Cerna, Jiu, Olt, Argeş, Dragoslavele, în Dobrogear
la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz, Cireşoaia, Soveja sau Muncel, căzînd pentru o oauză
dreaptă la Lupeni sau Griviţa, ori în crîncena bătălie pentru eliberarea ţării de saib
dominaţia străină, în timpul insurecţiei armate antifasciste, pentru eliberarea ţării
de sub dominaţia fascistă.
0

*

Şirul lor esţe nesfîrşit. Minaţi de iubirea cea mai curată de patrie, ei au apărat-o,
jertfindu-se pentru ea. Odihnindu-se azi în mausolee sau cavouri, în cimitire şi în
gropi comune, în văi şi pe dealuri, în munţi şi în cîmpii, sutele de mii de martiri şi-au
înscris numele şi fapta .în panteonul nemuririi şi în cartea vieţii nepieritoare a neamu
lui nostru, strălucind ca aştrii pe chipul ţării. Pildele de eroism, jertfele celor care au
pus mai presus de orice libertatea şi fericirea patriei au rămas neşterse în memoria
şi în conştiinţa poporului care a căutat să imortalizeze şi să permanentizeze amintirea,
numele şi faptele înaintaşilor. Poporul român a cinstit întotdeauna şi cinsteşte pe cei
care s-au rupt din mijlocul lui, jertfindu-se pentru ţară şi neam, adică şi-a cinstit eroii,
întreţinînd astfel vie legătura cu cei care au fost apărători de lege, ţară şi neam,
făcînd ca inima lor să bată dincolo de moarte şi de crugul anilor. Poporul român şi-a
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amintit întotdeauna cu pietate, respect, veneraţie şi mindrie de eroii săi şi i-a preţuit
şi cinstit fiind convins de adevărul că «patria este creată din ţărîna strămoşilor»
Cinstirea eroilor îmbracă forme diverse, găsind o gamâ variată de manifestare şi
exprimare. Prima formă de cinstire a vitejilor căzuţi pentru libertate şi pentru pămîntul românesc, a fost grija pentru rămăşiţele pămînteşti ale celor dispăruţi care' au fost
adunate şi aşezate cu respect în locuri special amenajate. Sînt numeroase localităţile
din ţară unde există cimitire ale eroilor păstrate într-o stare îngrijită, unde alini
erea mormintelor eroilor şi a crucilor invită l-a o pioasă reculegere şi aducere 'amin
te a bravilor ostaşi căzuţi pe cîmpurile de luptă. De asemenea, în fiecare sat sau pe
lingă numeroase biserici, există un colţişor de cimitir rezervat eroilor. Este suficient
să amintim aici Cimitirul eroilor din Bucureşti, pe cel din Tîrgu Jiu, unde este înmormîntată eroina de la Mărăşeşti, Ecaterina Teodoroiu, sau Cimitirul eroilor de la Ţebea. Situat pe o colină, cimitirul din Ţebea are în centru biserica, străjuită de uriaşul
gorun al lui Horia. In 1924 «Societatea Mormintele Eroilor» a adunat în acest cimitir
osemintele celor căzuţi în lupta dată în primăvara anului 1919 în această regiune. La
stînga, lîngă peretele bisericii, sînt aliniate mormintele soldaţilor morţi în 1919, iar la
dreapta, în faţa mormîntului, în care Avram Iancu îşi doarme somnul de veci, se în
frăţesc alţi eroi ai cauzei naţionale şi sociale, ca : Pr. Simion Grozea, participant la
Revoluţia din 1848 în Munţii Apuseni, Ioan Buteanu, fruntaş al aceleiaşi revoluţii, în
•Jnutul Zarandului, şi sublocotenentul Ştefan Bîrsan din Regimentul 9 vînători căzut
in 1919. Prin această înfrăţire de epoci şi de fraţi căzuţi pe ambele versante ale Carraţilor, Cimitirul Eroilor din Ţebea devine un panteon al neamului rom ân esc2.
Grija aceasta deosebită pentru rămăşiţele pămînteşti ale celor căzuţi la datorie
si-a găsit cea mai vie exprimare la Mărăşeşti unde, prin grija Societăţii Mormintele
Eroilor, au fost strînse, de către numeroase echipe, osemintele eroilor căzuţi pe Cîmpia
Mărăşeştilor. începînd de la Rateşul lui Haret spre Panciu, pînă la albia Şuşiţei şi din
Şiret, pornind de la Ionăşeşti şi 0Cosmeşti spre Vînători, s-au adunat osemintele a peste
10.000 de eroi pentru a fi aşezate, cu toată cinstea, în criptele «Bisericii neamului» zidită
srin grija femeilor ortodoxe române, transformată apoi în mausoleu 3.
Num ele eroilor este cinstit şi prin crucile ridicate în cinstea lor după moarte.
Za semne ale creştinătăţii, ele străjuiesc la căpătîiul mormintelor bravilor noştri
eroi, amintind trecătorului faptele lor de vitejie. Nu este loc unde să se fi dat o
_ Dtă eroică şi unde au căzut eroi fără ca aceasta să nu fie marcată de prezenţa unei
cruci, sau nu există cimitir în care să nu fie cruci ridicate în amintirea eroilor.
Crucile acestea memoriale sau comemorative, aşezate în cimitire, la marginea dru
murilor sau. la anumite locuri din oraşe şi sate unde s-au desfăşurat evenim ente
-em orabile şi fapte istorice deosebite, au fost ridicate de voievozi, chiriarhi, sfetnici
t e divan, boiernaşi, negustori, meşteşugari, moşneni şi răzăşi, precum şi de diverse
«ccietăţi, pentru a comemora aceste evenimente şi pe cei care au căzut în aceste
_nprejurări. A ceste cruci, cunoscute în Oltenia şi Muntenia sub denumirea de troiţe,
în Transilvania sub cea de rugă sau cruce, sînt răspîndite pretutindeni. Vom
izninti aici doar frumoasa cruce de piatră de la Călugăreni, ridicată la 1683— 1684, în
:_z:pul domniei lui Şerban Cantacuzino în memoria lui Mihai Viteazul, una din cele
- a i eroice figuri din istoria omenirii. Despre această cruce, Nicolae Iorga spune că
«întrece tot ce s-a mai făcut în acest domeniu. Înaltă de vreo trei metri, lată de un
3

1. Eroii neamului. Pentru «Ziua eroilor». Poezii, teatru, lecturi, cuvintări, în «Catedra», Galaţi,
J534. nr. 5, p. 19.
2. Traian Mager, Cultul eroilor în Munţii Apuseni„ f. 1., 1906, p. 37.
3. Cf. Gh. Lungulescu, in «Universul», nr. 168, din 24 iulie 1926.
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metru este împodobită cu flori de o sculptură deosebit de îngrijită»4. De asemenea,
merită amintită troiţa lui Avram Iancu, situată pe piscul Muntelui Găina, sau troiţele
din Isoşel, Ribiţa, Mesteacăn, Brad, Vălişoara, Curechiu, Criştior, Mihăileni şi Bucea,
care amintesc de diverşi eroi ai cauzei naţionale şi sociale din Transilvania, con
stituind un minunat capitol de istorie «într-o impresionantă carte veşnic deschisă,
cu filele şi slovele de piatră» 5.
Alături de cruci, numele eroilor au fost înveşnicite şi pe diverse pietre de mormînt care reprezintă, pe lîngă diverse inscripţii, chipurile unora dintre aceştia, fru
mos săpate în piatră. Este reprezentativă, în acest sens, piatra voievodului Radu de
la Afumaţi, din Biserica lui N ea g o e Basarab de la Curtea de Argeş (1529) în care
voievodul este reprezentat călare, cu mantia fluturînd, cu coroană pe cap şi cu
buzduganul în mîna dreaptă. O frumoasă piatră funerară, de la biserica Schitului Stăneşti (1602) îi prezintă pe eroul foarte popular Stroe Buzescu, unul dintre generalii
lui Mihai Viteazul, lovind de moarte pe Mîrza, fiul hanului tătarilor, Ghirai, pe care-1
provocase la luptă pentru a scuti de vărsare de sînge zadarnică pe soldaţii săi.
Sculptura este foarte interesantă prin înfăţişarea acestui eveniment rupt din v i a ţ ă :
se observă căciula de pîslă a tătarului, cuţitul cu tăişul curbat, juvăţul de prins duş
mani şi tolba cu săgeţi care-i scapă din mînă, în clipa prăbuşirii6.
Pe lîngă cruci şi pietre de mormînt, eroii sînt cinstiţi şi prin plăcile com em o 
ra tiv e pe care sînt înscrise numele celor căzuţi în lupte. Aşezate pe locul diverselor
bătălii sau evenimente, pe monumente, în instituţii publice şi în biserici, aceste plăci
păstrează încrustate în ele numele nesfîrşite ale vitejilor căzuţi în lupte, constituind
mîndria comunităţilor din mijlocul cărora s-au rupt.
O formă de cinstire a eroilor şi de permanentizare a memoriei lor este şi aceea
de atribuire a numelor lor diferitelor străzi, localităţi, unor şcoli şi instituţii de învăţămînt, unor cămine culturale sau case de cultură. Sînt numeroase, de pildă, străzile
I care poartă numele eroilor căzuţi pe cîmpurile de bătălie. Astfel, pentru cinstirea
memoriei maiorului Gh. Şonţu, căzut vitejeşte în atacul redutei Griviţa 2 la 1877,
reprezentanţii cetăţenilor din oraşul Focşani au hotărît, la 6 septembrffe 1877, ca strada
din localitate, unde se afla casa părintească a eroului, să poarte numele s ă u 7.
*

Dar forma tipică cea mai răspîndită de cinstire a eroilor a fost şi rămîne imorta
lizarea numelor şi a faptelor lor în monum ente special închinate lor de către sculptori.
Aceştia au conceput şi au dăltuit în piatră şi bronz cele mai emoţionante cronici de
istorie a eroismului, patriotismului şi a spiritului de jertfă dovedit de eroi, şi în spe
cial de ostaşii români care, în înfruntările • cu duşmanii, au dovedit lumii întregi
strămoşeasca vitejie păstrată cu însufleţire în inimile româneşti. Sînt numeroase
monumentele ridicate în cinstea lor şi presărate pe tot cuprinsul patriei, glorificîndu-le
numele şi constituind un omagiu adus sutelor de mii de eroi de pe
cîmpurile de
luptă şi prin ei, istoriei glorificate a poporului român, şi un prinos de recunoştinţă
4. N. Iorga, Crucea de la Călugăreni, în «Bul. Com. Mon. Ist.», XXII (1929), p. 105.
5. Traian Mager, op. cit., p. 45.
6. Vezi, Istoria artelor plastice in România, voi. I, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1968, p. 283 ;
,Scurtă istorie a artelor plastice in R. P. R. Arta românească in epoca feudallă,
Ed. Academiei.
Bucureşti, 1957, p. 96 ; G. Oprescu, Sculptura românească, ed. Il-a rev., ed. Meridiane, Bucureşti
1965, p. 16; Romulus Niculescu, începuturile sculpturii statuare româneşti, în «Studii şi cercetări de
istorie a artelor», Bucureşti, I (1954), nr. 3—4, p. 105; N. Iorga — G. Balş, U art
roumain, Paris.
1942, p. 101 ; Istoria României, voi. III, p. 329.
7. Florian Tucă, «Urmaşii vitejilor copii ai Vrincioaiei», în «Magazin istoric», X (1976), nr. 7
(112), p. 32.

ANIVERSĂRI — COMEMORĂRI

525

si admiraţie pentru memoria acelora dintre fiii patriei care au dat dovadă de d ev o 
tament şi sacrificiu spre binele şi fericirea obştească.
în rîndul acestora un loc aparte îl reprezintă m onum entele eroilor necunoscuţi .
Acest gen de monument întruchipează jertfa sutelor de mii de vieţi închinate pe
altarul patriei. El este simbol al jertfei şi al vitejiei. Astfel de monumente se întîlzesc pretutindeni ca expresie a recunoştinţei poporului faţă de jertfa celor al căror
nume nu s-a mai ştiut. în Bucureşti există impunătorul Monument al eroilor pentru
libertatea poporului şi a patriei, pentru socialism, care se înalţă în Parcul Libertăţii.
Monumentele eroilor cinstesc numele şi amintirea celor căzuţi în toate părţile
ţârii, în toate colţurile de pămînt românesc, animaţi de acelaşi patriotism şi de ace
leaşi măreţe idealuri pentru care s-au jertfit marea majoritate a eroilor neamului.
Astfel, Monumentul eroilor din Hălmagiu, ridicat la 10 septembrie 1933, este închinat
o m e n ir ii jertfei de sînge pe care populaţia acestui ţinut l-a vărsat totdeauna din
belşug la altarul 'neamului, adică la 1784, în lupta pentru dreptate socială şi naţio
nală condusă de Horia, Cloşca şi Crişan, la 1848 sau la 1919. Monumentul ridicat de
către secţia arădeană a Societăţii «Cultul eroilor», cu soclu şi troiţă din piatră artifi
cială, poartă pe cruce inscripţia următoare : «în amintirea celor căzuţi pentru între
girea neamului». Pe verso, o tăbliţă de marmură indică scopul ridicării acestui monu
ment : «Pentru veşnica pomenire a eroilor căzuţi în marea ofensivă pornită din Hălmagiu
ia 16 aprilie 1919 cînd au luptat vitejeşte pentru înfăptuirea României M ari»8.
Dar obiectivul cel mai de seamă ridicat în cinstea şi amintirea eroilor neamului
rinaine Mausoleail de la Mărăşeşti, cel mai grandios monument funerar din ţară,
jpera întregului popor român prin care se aduce prinosul de recunoştinţă pentru
rcmenirea de veci a celor care s-au luptat cu bărbăţie şi au murit vitejeşte pentru ţa r ă 9.
în amintirea glorioasei bătălii de la Mărăşeşti, în care armata română a repurtat
_na din cele mai mari victorii, şi în cinstea eroilor căzuţi, la început s-a proiectat
ridicarea unei biserici măreţe, precum făceau odinioară voievozii după victoriile lor,
'are să poarte numele de «Biserica neamului», «sanctuar al credinţei strămoşilor şi
i i vitejiei româneşti, cuib de odihnă veşnică a şoimilor din Carpaţi, strănepoţi ai ma
rilor voievozi, Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul» 10. Lucrările acestui monument sancr.ar, care eternizează vitejia şi eroismul fără margini al ostaşilor români, în memo
rabila bătălie din vara anului 1917, au început în 1923 şi au durat pînă în 1938. Con
struit pe o colină din apropierea pădurii Răzoare, după planul arhitecţilor George
Cristinel şi Constantin Popovici, Mausoleul are două nivele. Primul s-a terminat în
: 9*24, cînd au fost depuse în cripte şi osemintele celor zece mii de eroi căzuţi pe
Clmpia Mărăşeştilor, săpîndu-se pe plăcile din faţa criptelor etajate între
coloane,
u rn ele eroilor identificaţi. în rotondă a fost aşezat sarcofagul generalului Eremia
Irigorescu, conducătorul ofensivei de la Mărăşeşti. Alături de generalul lor, se odihz-rsc aici osemintele soldaţilor necunoscuţi. în 1937 s-a clădit şi etajul superior a]
Mausoleului cu impunătoarea «Cupolă a gloriei». Sculptori ca Ion Jalea, Cornel Menrea şi E. Beker, şi pictori ca Eduard Săulescu, M. Tofan şi Molda, «au imortalizai
^copeea Mărăşeştilor în granitul Carpaţilor»u . Mărturiile luptelor grele şi a eroisrrilui ostaşilor au fost imortalizate pe frotispdciul mausoleului construit în acest scop:
*In:ru slava eroilor neamului». Inaugurarea lui s-a făcut 'La 18 septem brie' 1938,
8. Traian Mager, op. cit., p. 53.
9. Vezi Zefira Voiculescu, Intru slava eroilor
Militară, Bucureşti, 1971 ; Prof. Teodor Ovidiu,
10. Pimen, Mitropolitul Moldovei, Mărăşeşti,
1924, p. 27.
11. Zefira Voiculescu, op.

neamului (istoricul mausoleului de la
Mărăşeşti, Bacău, 1973.
locul bisericuţei cu Biserica neamului,
cit., p. 31—32.
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rămînînd un «simbol al eroismului poporului român» 12, şi al luptei împotriva oricărei
cotropiri şi dominaţii străine, pildă vie a vitalităţii sale.
De o cinstire deosebită se bucură eroii poporului nostru care au căzut în lupta
pentru eliberarea ţării de sub dominaţia fascistă. Acestora le-au fost ridicate nenumă
rate monumente cum sînt cele din Bucureşti, Cărei şi alte oraşe din ţară.
în ansamblul monumentelor închinate eroilor, cele care sînt înălţate în cinstea
eroilor independenţei naţionale ocupă un loc important. Să ne oprim acum asupra
cîtorva dintre cele mai reprezentative.
Unul dintre aceste monumente se află la Calafat. El a fost ridicat «în amin
tirea bombardării Vidinului... 1877» şi preamăreşte faptele de arme ale oştirii ro
mâne. Monumentali reprezintă un obelisc sau o coloană memorială, ridicat pe faleză,
din piatră roşiatică încadrată de două tunuri cu scuturi grele şi roţi de lemn armate
cu şină de fier. El marchează începutul atacului de la Vidin în care a căzut şi
sergentul Nicolae Popescu, prima jertfă românească de la 1877— 1878. In amintirea
lui s-a ridicat la Calafat un obelisc pe care este gravată următoarea inscripţie : «In
amintirea primului român câzut în războiul româno-ruso-turc, sergentul Popescu
Nicolae». Monumentul de la Calafat «în amintirea bombardării Vidinului» preamă
reşte şi faptele cîtorva voluntari b u c o v in e n i13.
Monumentul de la Turnu Măgurele zidit în centrul oraşului, imortalizează fap
tele de arme ale combatanţilor regimentului 5 Dorobanţi, alcătuit în marea majo
ritate din teleormăneni care au căzut în atacul redutei Griviţa 2 şi au udat cu
sîn gele lor cîmpul de luptă. Ridicat în cinstea celor 64 de eroi căzuţi în luptă sau
care au pierit în urma rănilor primite, monumentul înfăţişează un deorobanţ cu arma
la picior cu căciula lăsată voiniceşte pe ceafă, avînd chipul brăzdat de urmele în
cercărilor războiului. Statuia a fost executată de sculptorul italian R. Romanelli, iar
soclul este opera sculptorului român G. Boboc. Pe soclu sînt reprezentate două bazoreliefuri care înfăţişează scene de război, pe' un «hrisov» sînt însemnate numele
unor ostaşi. Monumentul dezvelit în ziua de 28 octombrie 1907, a fost apreciat ca o
podoabă de mare preţ a oraşului Măgurele 14.
Un mpnument închinat eroilor independenţei se află în oraşul Focşani, dezvelit
la 29 iunie 1916 şi cunoscut sub numele de monumentul eroilor vrînceni şi putneni
căzuţi în războiul pentru cucerirea independenţei. Operă a sculptorului Oscar Spaethe,
monumentul înfăţişează un dorobanţ în plin avînt şi o femeie cu un steag simbolizînd patria. El a fost ridicat în cinstea celor 160 de voinici din Vrancea, «urmaşii
vitejilor copii ai Vrîncioaiei», şi a tuturor eroilor din judeţul Putna care au căzut în
bătălia de la Griviţa 1877 între care şi cunoscutul maior Gh. Şonţu, purtînd drapelul re
gimentului 10 Dorobanţi. Prin acest monument ridicat eroilor vrînceni şi putneni, focşănenii cinstesc memoria celor care şi-au vărsat sîngele pentru independenţa p a tr ie i1S.
Un a lt1monument este cel din Rîmnicul Vîlcea, opera sculptorului I. Iordănescu,
dezvelit la 17 mai 1925. El a fost ridicat ca o pioasă amintire a eroilor vîlceni care
şi-au dat viaţa pentru ^dezrobirea ţării şi ca o încurajare pentru cei de azi sau de
mîine care vor fi chemaţi să apere moşia strămoşească.
Aşezat într-o vale pitorească, la poalele unui deal, monumentul înfăţişează o
femeie tînără care simbolizează România cu chipul îndurerat pentru fiii ei doborîţi
*

9

cu

12. Din consemnarea făcută în cartea de aur de Domnul Nicolae Ceauşescu. Preşedintele R. S. R.,
prilejul vizitei făcute la Mărăşeşti, în septembrie 1966. Vezi «Scînteia» din 14 septembrie 1966.
13. Florian Tucă, La Calafat prima jertfă, în «Magazin istoric», X (1976), nr. 5 (110), p'. 32.
14. Idem, Dorobanţii Regimentului 5, în «Magazin istoric», X (1976), nr. 6 (111), p. 25.
15. Idem, «Urmaşii vitejilor copii ai Vrirtcioaei», p. 31—32.
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de plumbi şi schije, dar şi luminat şi mîndru pentru faptele lor de arme. Pe soclul
monumentului, «o carte» deschisă are înscrise pe paginile ei numele aproape a 250 de
eroi în majoritate soldaţi, caporali, sergenţi. Pe monument a fost dăltuită inscripţia

«Poporul nostru aduce prinosul său de recunoştiinţă întregii armate române prin lupta
căruia a triumfat cauza nobilă a eliberării de sub dominaţia otomană. EI va păstra
totdeauna in amintire jertia celor căzuţi pe cimpul de bătălie».
Monumentul glorifică faptele de arme ale ostaşilor gorjeni şi vîlceni din bata
lioanele 1 şi 2 dorobanţi căzuţi în atacurile de pe înălţimea Opanezului sau de pe
Dealul Susurlu şi Tatargic, în ultima bătălie purtată de trupele române la N ov oselo 16.
Vitejia ostaşilor şi eroilor români în războiul pentru cucerirea independenţei este
înfăţişată şi de monumentul ridicat în cinstea lor în oraşoil Ploieşti, inaugurat în
toamna anilor 1897, ca operă a sculptorului George Vasilescu, «întru slava bărbaţilor
viteji din Batalionul 2 vînători care au căzut Ia datorie în lupta de la Griviţa».
Monumentul reprezintă un obelisc de granit, în vîrful căruia se află un vultur
cu aripile desfăcute, care ţine în cioc o statuie care înfăţişează, în chip simbolic,
ostaşi din Batalionul 2 vînători. Monumentul are săpată pe el următoarea inscripţie :
«Eroilor de la Griviţa care au reînviat vitejia strămoşească în războiul pentru independenţă la 1877». Situat în parcul gării de sud, monumentul evocă faptele de arme
ale ostaşilor prahoveni care au luptat în batalionul 2 vînători, printre care s-au
făcut cunoscuţi soldatul Grigore Ion care, împreună cu caporalul Vasile N ica şi
sergentul Gheorghe Stan au capturat un steag otoman, locotenentul Dimitrie Niculescu, maiorul şi apoi generalul Alexandru Candiano-Popescu care, luînd comanda
vînătorilor, a căzut în luptă cu ei, cucerind reduta duşmană 17.
Monumentul din centrul oraşului Corabia este o impunătoare compoziţie stauară
care înfăţişează un soldat şi o femeie. Ostaşul cu braţul întins, arată drumul ce duce
la fluviu şi dincolo de el pe c îm p u i de luptă de la Griviţa, Vidin şi Rahova. Prin
această compoziţie sculptorul I. Ştefănescu a materializat ideea întruchipată plenar'
de epopeea de acum un veac — înfrăţirea ostaşilor cu poporul în lupta pentru apărarea
libertăţii pămîntului strămoşesc 18.
Un ultim monument pe care vrem să-l mai menţionăm este acela din oraşul
Tulcea ridicat pe «Colnicul Hora» pe ruinele anticei cetăţi Aegyssus. Cunoscut de
tulceni \ sub numele de Monumentul Independenţei, el a fost inaugurat la 2 mai 1904,
fiind opera sculptorului G. Vasilescu. .Monumentul, care reprezintă o coloană înaltă de
22 metri, eternizează lupta miilor de dorobanţi, roşiori, vînători, artilerişti şi mari
nari dobrogeni şi de pe întreg cuprinsul teritoriului românesc, pentru dobîndirea inde
pendenţei şi revenirea Dobrogei la matca sa de obîrşii, aşa cum reiese şi din inscrip
ţie : «Acest monument a fost ridicat de cetăţenii din oraşul Tulcea... ca simbol al
eroismului şi vitejiei poporului român în luptă pentru eliberarea de sub jugul otoman
şi independenţa patriei». în partea superioară’ a obeliscului este sculptată stema ţării
înconjurată de laurii victoriei, iar pe prima placă de bronz de sub stemă a fost
săpată inscripţia : «Ridicatu-s-a acest monument de cetăţenii Tulcei şi ai ţării în anul
MDCCCXCIX (1899), spre veşnica amintire a readucerii Dobrogei la căminul strămo
şesc prin vitejia armatei române» 19.
Monumente închinate eroilor luptei pentru independenţă se mai găsesc şi în
alte localităţii din ţară, aşa cum este cel de la Mărăşti, ridicat în faţa liceului, de
m
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Idem,
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Gorjeni şi vilcem in atacul de la Not>oselo, în «Magazin istoric» X (1976), nr. 8,
Celor care au inviai vitejia strămoşească, în «Magazin istoric», X (1976), nr. 10,
Podul de la Siliştioara-Măgura, in «Magazin istoric^ X (1976), nr. 10 (115),
Coloana de pe «Colonicul Hora», în «Magazin istoric»-, X (1976), nr. 11 (116),
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mai bine de 60 de ani de către un grup de veterani ai războiuliui din 1877, în memoria
celor din Mărăşti care au căzut în acest ră zb o i 20. Unele din ele reprezintă diferiţi
comandanţi de unităţi militare care au căzut alături de subalterni, cum este, de
exemplu, statuia ridicată pe strada 13 Septembrie din Bucureşti, în cinstea maiorului
Constantin Ene, comandantul Regimentului 6 dorobanţi sau cea a generalului A lexan 
dru Cernat de pe strada Ştirbei Vodă ş.a.
Un loc de cinste ocupă şi eroii poporului român căzuţi în cel de al doilea război
mondial pentru eliberarea patriei noastre de sub dominaţia fascistă. In memoria aces
tora au fost ridicate nenumărate monumente ca cele de la Bucureşti şi Cărei, Moisei etc.
Eroismul ţăranilor căzuţi în marea răscoală din 1907 a fost şi el imortalizat în m o
numente închinate lor. Intre acestea menţionăm obeliscul înălţat în Flămînzi — v a 
tra de foc a istoriei româneşti, de unde au izbucnit flăcările marii răscoale de la 1907
— în memoria celor ridicaţi la luptă împotriva asupririi şi exploatării pentru o
viaţă mai bună. Monumentul reprezintă, o coloană simbolică, placată cu marmură*
avînd la bază inscripţia : «iîn memoria locuitorilor comunei Flămînzi, de unde a por
nit în februarie 1907, marea răscoală revoluţionară a ţărănimii — pagină glorioasă
a luptelor necontenite purtate de masele populare împotriva asupririi, pentru liber
tate şi dreptate socială, pentru progres şi civilizaţie» 2°a. De asemenea amintim aici şi
impunătorul monument ridicat în Bucureşti, pe Şoseaua Mihai Bravu, în memoria
celor 11.000 xde ţărani , căzuţi eroic în marea răscoală ţărănească din 1907, ca şi ce l
di i centrul oraşului Buzău ori din alte oraşe sau localităţi din ţară. Unii specialişti
şi critici de artă socotesc Rugăciunea lui C. Brâncuşi ca monument închinat jertfe
lor ţărăneşti din 1907 2ob.
Dar poporul român şi-a manifestat cinstirea faţă de eroii neamului şi prin creaţiile
literare închinate acestora. Eroismul de care au dat dovadă ostaşii români a intrat
pentru totdeauna în patrimoniul spiritual al poporului fecundînd din plin creaţia artis
tică şi istorico-literară. începînd cu baladele, cîntecele, doinele şi legendele populare,
care preamăresc pe eroii populari, haiduci ca Toma Alimoş, Pintea Viteazul, Iancu
Jianul, Florea şi alţii, şi continuînd cu literatura clasică şi contemporană, eroii nea
mului au fost preamăriţi pentru faptele lor de vitejie. Scriitorii noştri clasici şi con
temporani, ca exponenţi şi interpreţi ai sentimentelor şi aspiraţiilor naţionale, cărora
eroii şi-au închinat şi jertfit viaţa, au cîntat cu patos patriotic, convingere şi emoţie
memoria eroilor căzuţi, în pagini de aleasă ţinută artistică, imortalizînd numele lor
peste veacuri. Ei au evocat în pagini pline de vibraţie patriotică, figurile nemuri
toare ale celor care au luptat cu vitejie pentru libertatea pămîntului strămoşesc. Ei
au dat expresie sentimentelor de înaltă dragoste şi recunoştiinţă pe care poporul român
le poartă în inimă faţă de eroii naţiunii. Poeţii clasici şi contemporani a u omagiat cu
căldură memoria celor căzuţi pentru libertatea patriei şi au exprimat sentimente de
veneraţie pentru eroii neamului românesc, îngenunchind pe locul luptelor lor şî
transmiţînd generaţiilor viitoare mesajul înălţător al jertfei lor. Este suficient să amintimp poezia «Peneş Curcanul» sau «Sergentul», de V. Alecsandri, ca şi «Noi vrem'
pămînt», de G. Coşbuc, pentru a ne umple inimile de admiraţie faţă de vitejia eroilor
români. Operele scriitorilor români închinate eroilor neamului românesc, au darul de a
însufleţi generaţii întregi, sădindu-le în suflet dragostea şi recunoştinţa' pentru eroii
«

20. Vezi, Oraşul Mărăşti spre zări tot mai luminoase, Bacău, 1969, p. 21.
20a. Vezi E. Nazarie, Dezvelirea obeliscului înălţat în memoria ţăranilor răsculaţi la 1907, în «Scînteia», anul XLVI, nr. 10779, din 16 aprilie 1977, p. 4.
20b. Vezi Diac. P. I. David, «Rugăciunea» de C. Brâncuşi, m onum ent funerar al răscoalei din
1907} în «Biserica Ortodoxă Română», XCV (1977), nr. 1—2, p. 94—97.
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patriei, dorinţa de a le urma exemplul lor, de a se dărui pentru libertatea pămintului strămoşesc,' păstrării drepturilor noastre istorice, apărării fiinţei neamului ro
mânesc 21.
Strălucitele fapte de arme ale eroilor neamului românesc şi spiritul de jertfă^ N
dovedite de ei s-au bucurat de înaltă preţuire şi admiraţie din partea pictorilor ro
mâni, clasici şi contemporani, care au imortalizat cu penelul vitejia lor fără seamăn,
participînd astfel la valorificarea marilor fapte eroice ale trecutului. Este grăitor îm
această privinţă «Atacul de la Smîrdan» al lui N. Grigorescu şi «1907» de Octav
Băncilă 22.
De asemenea, eroii poporului 'nostru au fost şi rămîn prezenţi în operele muzi
cale ale compozitorilor români. «Imnul eroilor», sau «Pui de lei», de Ionel Brătianu,.
sînt numai două din cele mai vibrante compoziţii inspirate din vitejia eroilor români.
Eroii poporului român au fost şi sînt cinstiţi şi de Biserica Ortodoxă R om ână23.
Există şi o slujbă specială de pomenire a eroilor, cunoscută sub denumirea deRîndulala pomenirii pentru pravosla vn icii ostaşi şi pentru toţi care pentru credinţă
şi patrie s-au ucis în ră zb o a ie» 24 A ceastă rînduială nu este altceva decît slujba pa
rastasului în care sînt introduse cereri speciale pentru ostaşii căzuţi în războaie. Astfel,
rînduiala începe cu binecuvîntarea pentru ierurgii, rugăciunile introductive, «Doamnemiluieşte», de 12 ori, «Veniţi să ne închinăm», de 3 ori, psalmul XC «Cel ce locu
ieşti sub acoperămîntul Celui Prea înalt...», «Aliluia» de 3 ori, şi Ectenia mare cu
cereri speciale pentru ostaşi, ca de exemplu, «Pentru lăsarea greşalelor celor careîntru fericită pomenire s-au mutat», «Pentru pururea pomeniţii robii lui Dumnezeu,,
dreptcredincioşi ostaşi, care bărbăteşte s-au nevoit, şi pentru toţi care pentru credinţă
şi patrie în războaie şi-au pus viaţa lor, pentru odihna, liniştea şi fericita lor pom e
nire...» şi altele. Ecfonisul* Ecteniei are în vedere tot pe ostaşii c ă z u ţi: «Că Tu eşti
învierea şi vişţa şi odihna răposaţilor robilor Tăi, pururea pomeniţilor, pravoslavni
cilor ostaşi şi a tuturor celor care şi-au pus viaţa lor în războaie pentru credinţă şi
patrie, Hristoase, Dumnezeul nostru, şi Ţie slava înălţăm...».
După ectenia mare, urmează «Aliluia», de 3 ori, cu troparul «Cela ce prin
ddîncul înţelepciunii...», Slavă... Şi acum..., «Cela ce ai răsărit lumii din Fecioară...».
Se citeşte apoi Psalmul L, urmat de canon, care are, de asemenea, la fiecare peasnă,
cintări speciale pentru ostaşii căzuţi pentru patrie. Aşa, de exemplu, la peasna I
intîlnim această c în ta r e : «Deschizîndu-mi gura, Mîntuitorule, dă-mi cuvînt a mă
ruga, Milostive, pentru cei care s-au nevoit bărbăteşte pentru credinţă şi patrie...».
Ideea aceasta a rugăciunii pentru «cei ce au pătimit pentru Sfînta Biserică şi
Dentru patrie», se reia şi în celelalte pesne.
După peasna a noua şi după rugăciunile începătoare, se cîntă troparele «Cu<
duhurile drepţilor», Ectenia mică, cu rugăciunea «Dumnezeul duhurilor», şi ecfonisul,
obişnuit, după care se face otpustul, în care sînt pomeniţi din nou o s t a ş ii: «Cel ce ai
0

21. Vezi, Teodor Vîrgolici, Ecouri literare contemporane
ale cuceririi independenţei naţionale,
In«Era socialistă», LVI (1976), nr. 18, p. 38—41 ; Cf. «Eroi au
fost eroi sînt încă». Culegere de ver
suri patriotice, Tulcea, 1975 ; Stoian Nicolae, Eroica. Antologie de
poezie patriotică, Bucureşti, 1974.
22. Gh. Cosma, Valoarea educativă a picturii de evocare istorică, în «Era socialistă», LVI (1976),.
-r . 2C, p. 45-48.
23. Pr. Constantin Begu, Proslăvirea eroilor neamului, Cuvîntare rostită la Ziua eroilor (20 iunie
în cimitirul din R. Vîlcii, 1937. Cf. Gheorghe Coşma, La altarul neamului. Cuvîntări la serbările
s^ io n a le , Bucureşti, 1924, p. 13—15.
24. Cartea care cuprinde această slujbă a fost tipărită, cu caractere chirilice, la Chişinău, în
a=ul 1859. Vezi şi Rînduiala pomenirii ostaşilor căzuţi în război, de Ieromonahul Chiriac, M anuscris
= Biblioteca Mîriăstirii Neamţu, datat cu anul 1849.
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înviat din morţi..., sufletele robilor Tăi mutaţi de la noi, a binecredincioşilor ostaşi
ş i a tuturor care pentru credinţă şi patrie în războaie s-au ucis, în cortul drepţilor...».
Slujba se încheie cu «veşnică pomenire». Pomenirea eroilor se face în cadrul
pomenirilor generale ale morţilor, la «moşii» de toamnă şi de vară sau la parastase
speciale cerute c.e credincioşi, cînd numele eroilor sînt pomenite cu emoţie.
De asemenea, Biserica pomeneşte pe toţi cei căzuţi în războaie, în frumoasa şi
impresionanta rugăciune de la proscomidie, la scoaterea miridelor pentru cei răposaţi,
icînd se pomenesc toate categoriile de morţi. Atunci preotul se roagă şi pomeneşte
pe dreptmăritorii creştini pe care «războiul i-a secera t» 25, iar la Sfîntă liturghie, la
pomenirile de la ieşirea cu Sfintele daruri în mijlocul bisericii, la vohodul mare,
există o cerere specială : «Pe ostaşii români căzuţi pe cîmpurile de luptă pentru apă.rarea Ţării, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa» 26.
Iată, aşadar, cîteva aspecte mai importante ale cinstirii eroilor neamului la popo
r u l român. Din această prezentare desprindem ideea că poporul român a fost şi rămâne foarte ataşat de eroii săi, de toţi aceia care, prin jertfa lor, au apărat pămîntul
sfînt al ţării şi au căzut pentru drepturile noastre naţionale şi sociale, lăsîndu-ne o
moştenire scumpă care trebuie păstrată mai departe. Prin acest ataşament se păs
trează vie legătura cu vrednicii noştri înaintaşi ale căror fapte de vitejie şi de mă
rire se moştenesc din tată în fiu. De aceea, eroii nu mor niciodată, ci trăiesc printre
noi, iar anii care au trecut de la moartea lor nu pot şterge niciodată din inimile
.noastre amintirea vitejilor. Ei rămîn ca nişte făclii pururea aprinse care ne lumi
n e a z ă calea şi ne ţin treze sentimentele de mîndrie naţională şi de jertfă sfîntă pen
tru gloria poporului nostru. Paşii eroilor se aud prin secole şi rămîn contemporani cu
toţi urmaşii.
Toate formele de cinstire a eroilor, dar mai ales monumentele înălţate în amiintirea lor, sînt «un factor de educaţie patriotică, menţinînd treze în memoria urma
ş i l o r faptele de vitejie ale înaintaşilor» 27.
împlinirea a 100 de ani de la cucerirea independenţei de stat a României şi a
70 de ani de la Răscoala din 1907, ne prilejuieşte momentul reafirmării sentimentelor
de fierbinte dragoste, preţuire, devotament şi eternă recunoştinţă faţă de cei care,
>de-a lungul istoriei poporului nostru, şi-au jertfit viata pentru îm/plinirea aspiraţiilor
sale de libertate, independenţă, unitate naţională. Eroii luptei pentru independenţă, ca
şi toţi ceilalţi eroi ai poporului nostru, ne însoţesc azi în eforturile noastre de a făuri
o lume nouă, luînd învăţătură atît noi, cît şi generaţiile viitoare, din munca şi jertfa
lor, care au udat cu sîngele lor pămîntul ţării. Jertfele şi năzuinţele înaintaşilor con
stituie simboluri dătătoare de energii şi elanuri creatoare. Noi cei de azi ne v en e
răm eroii şi depunem pe mormintele lor florile recunoştinţei întregului popor, ducînd
.mai departe marile lor -aspiraţii şi consolidînd libertatea şi unitatea întregului popor,
ca urmaşi diTecţi ai acestora, purtînd în noi sînge din sîngele lor.
0

Pr. A sist. N icolae D. NECULA
---------------------

25.
Vezi Liturghier. Tipărit cu aprobarea Sf. Sinod şi cu binecuvîntarea Prea Fericitului
-Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului biblic şi de Misiune ortodoxă.
Bucureşti, 1974, p. 86.
26. Ibidem, p. 115.
27. Oscar Han, Monumentul «Victoria de la Mărăşeşti», în «Magazin Istoric»', I (1966), nr. 4,
# . 13-14.
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UN MANUSCRIS NECUNOSCUT
PATERICUL SFÎNTULUI IERARH CALINIC DE LA CERNICA
Intre cele peste o sută de paterice în manuscris, din M oldova şi
Ţ ara Românească, aflate la Biblioteca Academiei Române, se află şi
cel al Sfîntului Ierarh Calinic, înregistrat sub cota 1893.
Potrivit unei frumoasei însemnări de la sfîrşitul său, patericul a fost
copiat de monahul Pamvo, unul din vieţuitorii mînăstirii Cernica, la
începutul anului 1818, «cu blagoslovenia părintelui Calinic», pe cînd
era eclesiarh. Timp de un an de zile manuscrisul a fost în p'osesia
Sfîntului Calinic. Iar după ce este ales stareţ, în anul 1819, donează
acest pateric «opştii schitului Cernichii», ca să fie la îndem îna întregului sobor. Acest lucru reiese din pecetea Mînăstirii Cernica şi din
tr-o scurtă însem nare scrisă dedesubt cu mîna sa proprie, sub care
semnează.
M anuscrisul conţine 218 file de format mare, legat în piele şi scris
foarte frumos în tuş negru. Titlurile sînt scrise artistic, cu caractere
cirilice supraetajate şi cu iniţiale m ajuscule în tuş roşu.
Studiind com parativ conţinutul patericului se constată că nu se a 
mănă cu cele scrise în Ţara Româneasca. Dimpotrivă, conţinutul p a te 
ricului Sfîntului Calinic de la Cernica este identic celor care s-au tradus
din limba greacă şi au circulat în toate mînăstirile din Moldova. Că in!
timp ce patericele din Ţara Românească sînt mai scurte şi au un conţinut i
aghiografic foarte divers, ca un fel de florilegii, patericele din M oldova
au un conţinut tematic bine definit, fiind aproape identice cu patericul
egiptean din secolul IV. Temele,' aşezate pe afla-vita, cuprind unele 20,
altele 26 de capitole despre virtuţi şi patimi, ca o adevărată scară a
desăvîrşirii morale.
C uvîntuî introductiv din patericul copiat de monahul Pamvo se în-j
tîlneşte numai în patericul tălmăcit de «cel între monahi prea prosi
şi nevrednic Isaac» din M înăstirea Slatina-Suceava, scris în anul 1809.
%
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Acest pateric a ajuns apoi la M înăstirea N eam ţ şi de aici este dus 1a.
Cernica înainte de anul 1818 \
Sfîntul Calinic, găsindu-1 foarte folositor, a cerut să fie copiat în 
tocmai.
Iată, în continuare, cuprinsul patericului Sfîntului Calinic.
f. 1 r— 3 v

— Introducerea, un frumos cuvînt de îndemnare duhovnicească şi de
prezentare a patericului, compus de monahul Isaac din Mînăstirea Slatina, vestit traducător şi cunoscător al limbii greceşti. Introducerea esteo adevărată epistolă adresată... «La toată blagocestiva persoană care să
va îndeletnici a citi în cartea aceasta dînd cuviincioasa închinăciune,,
rog pre dătătorul tuturor bunătăţilor să-i dăruiască amîndouă fericirile».
4

f. 3 v

Tabla (cuprinsul)-formată din 19 capitole.

f. 4 r— 11 r

înainte cu vin ta re pentru v ia ţa şi n evoin ţa fericiţilor şi Sfinţilor
Părinţi ...
Este un lung cuvînt de învăţătură, bogat în texte scripturistice îm
părţite pe teme, alcătuit probabil tot de un traducător din Moldova, de
oarece se întîlneşte numai în patericele scrise aici.

12 r— 35

C uvîntul a (1). Sfătuirile Sfinţilor Părinţi pentru sporiră(ea) sdvîrşirii... Este un cuvînt lung format din circa 100 de capete nenumerotate*,
dar aşezate pe alfa-vita.

r

35 v —40 v

Cum că să cuvine cu toată sărguinţa ' a (a)goni(si) liniştea. Cuvîntul
b (2). Capetele sînt aşezate tot pe alfa-vita.

41 r— 50

v

Pentru umilinţă. C u vîn tu l g (3). Capetele sînt pe alfa-vita.

50 v —56

v

A l aceluiaşi pentru înfrînare şi cum că nu numai pentru m ln că rf
se cuvine a să lua aceasta, ci şi la celelalte mişcări ale sufletului. Cuvîntul 4. Este un lung cuvînt al Sf. Efrem Sixul la care se adaugă ş i
alte capete.

57 r—71

v

Povestiri de multe feliuri spre întem eierea d espre războaele cele ce
din curvie să ridică asupra . Cuvînt 5. Capetele sînt identice cu cele din
patericul clasic egiptean, dar dispuse în altă ordine.

71 v— 77

v

Pentru necîştigare, întru care cu(m) că să cade şi de lăcom ie a ne
întoarce. Cuvîntul 6.

77 v — 90 v

Povestiri de multe feluri care cătră răbdare şi bărbăţie ne un(eşte)
pre noi . Cuvîntul 7.

f. 90 v —96 v
Pentru ca să n(u) facem nimic spre arătare. Cuvîntul 8.
97 r—99 v Cum că să cu vin e a ne păzi ca pre nimenea să nu o'sîndim . Cu
vîntul 9.
99 v— 115 v
Pentru socoteala dreaptă. Cuvîntul 10. /
115v— 119 r
Pentru că să cade totdeauna a ne trezvi. Cuvînt 11.
119 x— 121 r
Pentru a ne ruga necontenit şi cu trezvire. Cuvîntul
12.
121 r— 129r
Cum că să cu vin e a primi pre streini şi a milui pre cei săraci cir
veselie. Cuvîntul 13.
i

1.
Patericul monahului Isaac a aparţinut Mînăstirii Cernica pînă spre sfîrşitul secolului al XlX-lea.
Apoi, înstrăinSndu-se, ajunge în posesia Bibliotecii Academiei Române, înregistrat sub cota 1928.
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129 v — 134 r
1

3

Pentru ascultare . Cuvîntul 14.

v — 140 r

4

Pentru sm erita cugetare. Cuvîntul 15.

140 r— 143 v

Pentru suierirea răului . Cuvîntul 16. •
*

143 v — 149v

Pentru d ra g o ste . Cuvîntul 17.

149v— 160v

Pentru p reve d ere. Cuvîntul 18.

160 v — 164r

Pentru purtătorii d e sem n e . Cuvîntul 19.

A cestea sînt tem ele înserate în «Tabla» de la începutul patericului Sfîntului
Calinic. In continuare mai sînt adăugate în manuscris următoarele cinci teme :
#

165 r— 178 v

Pentru petrecerea îm bunătăţită a multor

179 r— 181 v

Pentru nişte sihaştri... d o isp reze ce cu numărul .

181 v— 184 v

feluri de Sfinţi Părinţi.

A p o ite g m a ta , adecă graiuri ale Sfinţilor Părinţi care au Imbătrînit
Intru nevoinţe. Cuprinde 66 de capete foarte scurte, dar pline de înţe
lepciune, care nu figurează în patericul tipărit la noi (1828, 1930) şi nici
în patericele aflate în manuscris la B.A.R.

184 v— 187 v

A lte întrebări şi răspunsuri de suflet prea folositoare, pentru cum

să cade a şădea în chilie şi pentru vedere.
\

188 r—216 v

Iarăşi pentru via ţa cea îmbunătăţită. Cuprinde capete lungi, nenume
rotate.
I

"i

Manuscrisul are următoarele însemnări marginale :

f. 11 r

«Din cărţile sfintei monastiri Cernica, să nu să înstrăineze. Kalinic
Arh(imandrit) sf(intei) opşti.». Este o însemnare scrisă de însăşi mîna
Sfîntului Calinic, după ce ajunge stareţ şi donează patericul la biblioteca
4

mănăstirii.

f. 12 r

Sub titlul Cuvîntului 1, este imprimată în tuş negru ştampila mă
năstirii cu următorul t e x t :
«Pecetia opştii schitului Cernichiii — 1819».

f. 217 rPe ultima filă este desenată, în tuş negru şi roş cu mici ornamente,
o cruce cu postament, în interiorul căreia scrie :
*

/

«Acest pateric sau scris cu blagoslovenia părint(elui) Calinic Eclesiar(h)u sfintei mănăstiri Cernică de Pamvo mo(na)h şi cine va citi şi
va găsi greşiri să le îndrepteze şi pre mine păcătosul şi nevrednicul să
mă erte».
Iar jos, pe postamentul crucii s c r i e :
«Sau început de Hr. (probabil Crăciun) 23 şi sau sfîrşit mar(tie) 23».
Amin. Amin. Leat 1818».
f. 218 v

—

.

«

v

Pe această pagină scrie, de altă mînă :
«Din Pateric. Trei fapte bune să cere spre mîntuirea omului, adecă,
credinţa, dragostea, înfrînarea cea despre toate. Deci de vreme ce acestea sănt cele mai mari şi mai de n evoe spre mîntuirea omului să cuvine
nouă, fraţilor, a le şi urma. Pentru că fără de aceste trei fapte bune nu
poate omul a să măntui. Iar mai vîrtos fără de dragoste care este Dum
nezeu. Deci ce va zice pentru noi fratele carele nici unele dintru aces

.

/
o

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

534

tea nu avea şi mai vîrtos eu ticălosul carele am scris aici, pentru că*
pre alţii îi sfătuiesc a le face iar*'eu însumi sînt lipsit de acestea. Ohr
oh, amar şi vai mie ce voi face nu ştiu că toate de a zice le-am sfîrşit
fiindcă sînt lipsit de acestea.
i
«Pînă aici am scris, ticălos fiind şi nevrednic de a scrie unile ca
acestea. Iertaţi-mă, fraţilor, pre mine păcătosul şi vă rugaţi pentru mine
nevrednicul.
1825 iulie 18».
•

•

*
In concluzie, acest pateric manuscris are o im portanţă deosebită
din urm ătoarele considerente :
1. A fost iniţial patericul de chilie al Sfîntului Ierarh Calinic de la
Cernica, scris cu binecuvîntarea sa ;
2. Poartă sem nătura sa originală ;
3. Aduce în Ţara Românească un pateric cu conţinut nou, bogat
şi sistematic redat, care circula în m înăstirile Moldovei, dar puţin cu-,
noscut în Mitropolia Ungrovlahiei ;
4. Patericul arată interesul pentru desăvîrşirea m orală şi dorinţa
de cunoaştere a literaturii patristice ce preocupa pe monahii români
la începutul secolului XIX ;
s
5. Confirmă, odată mai mult, strînisa legătură duhovnicească ce
exista între mînăstirile şi călugării de acelaşi neam,, limbă şi credinţă
din . M oldova şi Ţara Românească, precum şi schimbul perm anent d e
valori ce avea loc între unii şi alţii.
i
Ierodiac. Ioanichie BĂLAN

>
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BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ŞI RĂZBOIUL DE INDEPENDENŢĂ
L Născut din dacii, «cei mai drepţi şi cei mai viteji dintre traci»,
după cum îi numeşte Herodot, şi din romani, despre care Virgilius spu
nea că sînt hărăziţi «să impună în lume p aceaf să-i cruţe pe cei supuşi
si să lupte împotriva celor orgolioşi» 1 iar Cicero îi lăuda că «valorează
orin disciplină tot atît cît valorează şi în arta militară» 2 — popoare
cunoscute în istorie pentru îndem înarea lor atît în arta păcii, cît şi în
cea a războiului -— poporul român şi-a făcut loc în lume şi şi-a con
tinuat personalitatea în condiţii de perm anentă tensiune. Aria geogra
fică ce i-a fost hărăzită de Dumnezeu şi anume cele două părţi âle Caroaţilor, cu podişuri pentru păşune, cu dealuri pentru vii şi livezi bogate
si cu cîmpii udate de rîuri cu ape cristaline bune pentru recolte îmbel
şugate, a fost dintru început un Eden rîvnit şi de alţii, aşa încît stră 
moşii noştri au trebuit să-şi apere mereu nu numai graniţele şi ogradar ^
ci chiar fiinţa care nu de puţine ori le-a fost în primejdie de moarte. De
aceea se şi vorbeşte despre «miracole» atunci cînd istoricul se porneşte
să-i scrie istoria. Miracolul naşterii din două popoare puternice, viteze
dar în crîncenă opoziţie ; miracolul preluării aproape în întregime a limbii
cuceritorului r o m a n ; miracolul supravieţuirii «mileniului migraţiilor».
..Asupra acestei perioade trebuie să ne oprim puţin. De la p ă ră 
sirea Daciei de către Aurelian la sfîrşitul secolului al III-lea, pînă la
'ormarea primelor state româneşti în secolul al IX—XlV-lea, marile mi
graţii dintre O rient spre Europa occidentală au trecut, toate, peste noir
in goana cailor, aducînd m oarte şi distrugere, împrăştiind teamă şi nesi
guranţă. Trebuie să fi fost greu de trăit şi de supravieţuit pe vrem ea
aceea 3. Se spune că acei strămoşi îndepărtaţi aveau la carele cu boi două
proţapuri, în aşa fel ca la cel mai neaşteptat semn — focurile aprinse
ce vîrfuri de dealuri, telegraful vremii — să poată repede schimba boii
s; porni în direcţia opusă, spre a se pune la adăpost de năvălitori.
Şi totuşi... după această perioadă cînd, prinzînd răgazuri de linişte, se
organizează primele formaţii statale româneşti, cu Gelu, Glad şi Menu1. Eneida, cartea VI, 851-853.
2. C. C. Giurescu, Românii în mileniul migraţiilor, în «Biserica Ortodoxă Română», XCIII (1975),.
r r 5—6, p. 729—745.
3. Tusculane, I, 2.
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morut, Litovoi şi Seneslau, apoi cu Basarabii şi Muşatinii, se face con
statarea aproape incredibilă că aceşti urmaşi ai dacilor şi ai romanilor
:şi-au păstrat distinctă şi precisă fiinţa naţională, formîndu-şi o personali
tate bine conturată, vorbind o limbă a sa, fiică sigură a latinei populare,
uşor de recunoscut şi păstrîndu-şi credinţa creştină ortodoxă în care se
născuse.
Despre români se spune că sînt creştini de cînd sînt români. Procesul
de creştinare a fost concomitent cu acela de formare, datorită pe de o
parte propovăduirii Sfîntului Andrei, iar pe de altă. parte coloniştilor
romani, cei mai mulţi creştini din aria de propovăduire a Sfîntului Pavel.
•Creştinarea lor a fost uşurată şi de faptul că dacii erau monoteişti şi
credeau în nemurire, învăţături peste care se va suprapune uşor pe
atunci noua învăţătură creştină.
. 2. Primele state româneşti nici n-au apucat -bine a se forma, că
au şi început a se face simţite intenţiile unor mari puteri de a le cotropi,
înainte de a ataca şi cuceri Constantinopolul, otomanii vor începe atacu 
rile împotriva tarilor româneşti, pe care le vor hărţui apoi veacuri întregi
cu perseverenţă, cu forţe m ereu înnoite, în numele dreptului celui mai
lipsit de omenie şi de raţiune, dreptul celui mai tare. Se vor lupta cu
ei, apărîndu-şi neamul şi legea — căci neamul şi legea au fost dintru
început forţele noastre mobilizatoare
Mircea cel Bătrîn (1386— 1418),
Dan al Il-lea (1422— 1431), Vlad Dracul (1436— 1446), Vlad Ţepeş (1456—
1462, 1476), Ştefan cel M are (1457— 1504). Radu de la Afumaţi va purta
în Ţara Românească nu mai puţin de 19 războaie cu turcii. De războaie
şi relaţii încordate cu turcii sînt legate şi numele lui Mihai Viteazul (1593
— 1601), cel care pentru scurtă vrem e va uni într-un stat naţional unic
toate cele trei state româneşti, refăcînd vechea Dacia Felix, fericită mai
ales pentru că era unitară, apoi numele lui Matei Basarab (1632— 1654),
al lui Constantin Brâncoveanu (1688— 1714) şi ale multor altora.
Turcii au fost secole de-a rîndul spaima de zi şi de noapte, am e
ninţarea perm anentă sub care au trăit strămoşii noştri. Era pericolul pus
tiilor, al luări de ostateci, mai ales prunci, al turcirii, al plătirii de biruri
grele, al impuneri pe cele două scaune domneşti, la Bucureşti şi Iaşi, a
unor domni puşi după bunul lor plac. Domniile fanariote se instalează în
Moldova de la 1711, iar în Ţara Românească de la 1716, şi durează pînă
la 1821, cînd revin domniile pămîntene, dar şi înainte şi după aceea,
chiar domnii pămînteni au trăit m ereu sub am eninţarea mazilirii după
bunul plac al Sultanului a cărui bunăvoinţă nu se putea menţine decît
cu aur.
Deşi ţările române s-au pretins întotdeauna autonome şi suverane,
deşi turcii au recunoscut acest lucru prin tratate scrise, totuşi în fapt,
şi chiar în alte înscrisuri la ei acasă, au pretins m ereu că sîntem «pro
vincii privilegiate», cum a făcut Abdui Hamid al II-lea în «Constituţia
turcească» pe care a promulgat-o num ai cu un an înaintea războiului
nostru pentru independenţă, în 1876. Situaţia aceasta a fost în
totdeauna intolerabilă şi românii n-au pierdut nici un prilej de a o
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spune, prin cuvînt şi prin faptă. Ori de cîte ori românii îşi reafirmau
independenţa şi suveranitatea, tot de atîtea ori turcii porneau un război.
Dş cele mai multe ori au fost bătuţi. Ca să ne dea pace, domnitorii s-au
Învoit să le plătească tribut, dar în schimbul acestei plăţi turcii se obligau
să ne apere integritatea teritorială, autonomia internă şi neatîrnarea.
Aşa s-a hotărît prin tratatele pe care le-au încheiat, spre exemplu, în
Moldova Bogdan al III-lea (1504— 1517), la 1511 şi Vasile Lupu (1634—
1653) la 1634, iar în Ţara Românească Mircea ceî Bătrîn (1386— 1418) şi
Vlad Ţepeş (1456— 1462). Pacea de la Kuciuk-Kainargi (1774) dintre ruşi
si turci reînnoia pentru ţările româneşti toate aceste vechi tratate şi pri-'
vilegii. Episcopul Chesarie de la Rîmnic, contemporan cu evenimentele,
r.ota în prefaţa la Mineiul lunii octombrie (1776), cu satisfacţie, că «îm
părăţia a întărit ceale veche privileghiuri şi obiceiuri» K
Iată cîteva modele din aceste vechi aşa-zise «capitulaţii» din seco
lul al XVI-lea !
^Ărt. 1. «Poarta recunoaşte Moldova ca ţară liberă şi nesupusă» ;
Art. 2. «Religia creştină, profesată în Moldova, nu va fi niciodată
oprimată nici tulburată, iar naţia sa va avea libera dispoziţie de biseri
cile sale, ca şi în trecut» ;
Art. 3. «Poarta se angajează să apere M oldova contra oricărei ag re
siuni eventuale şi s-o menţină în starea în care se găsea mai înainte, fără
să i se facă nici cea mai mică nedreptate şi fără a suferi nici cea mai
mică ştirbire a teritoriului ei» ;
Art. 4. «Moldova va fi condusă şi guvernată după propriile ei legi,
fără ca Poarta să se amestece în aceasta în niciun fel» şi mai departe :
-turcii nu vor putea avea, nici să cumpere pămînturi în Moldova şi nu
vor putea nici să construiască acolo moscheie, nici să se stabilească
acolo în vreun fel» 5.
în capitulaţiile încheiate de Vasile Lupu cu Mehmed al IV-lea (1648—
1687) se preciza că «Moldova va păstra titlul de ţeară independentă.
Titlul acesta se va reproduce în toate scrisorile ce Poarta Otomană va
adresa Principelui» (art. 9) °.
în linii mari, aceleaşi prevederi conţineau şi «capitulaţiile» înche
iate de domnitorii Ţării Româneşti Mircea cel Bătrîn şi Vlad Ţepeş,
arătîndu-se în plus că domnitorul trebuie să fie creştin, ales de mitrooolit şi de boieri şi că acesta avea dreptul de a face pa^e sau război.
Dar cum am mai spus, turcii nu s-au ţinut niciodată de cuvînt, nici
de înscris. De aceea, mereu trebuiau reînnoite tratatele pentru a fi
mereu călcate. Ceea ce a făcut pacea de la Kuciuk-Kainargi, a trebuit
4. Bianu şi Hodoş, Bibliografia veche românească, II, p. 216.
5. D. A. Studza şi C. Colescu-Vartic, Acte şi documente relative la istoria renaşterii României, I,
Socureşti, 1900, p. 4 ; Ioan Ionaşcu, P. Bărbulescu, Gh. Gheorghe, Tratatele internaţionale ale României
'.3S4—1920, Bucureşti, 1975, p. 69—70; N. Copoiu, «Capitulaţiile» — tratate fundamentale privind istoria
iz^eranităţii de stat a ţărilor române, în «Magazin istoric», IX (1975), nr. 3 (96), p. 36 ; Ion Popescu
?u;uri, Din trecutul de luptă al poporului român pentru apărarea suveranităţii şi independenţei patriei, în
«Anale de istorie», 22, 1976, nr. 1, p. 20—21 cf. Pr. N. Şerbănescu, Centenarul independenţei de stat a
P.ymâniei, în «Biserica Ortodoxă Română», nr. 5—6/1977.
6. Vezi şi C. C. Giurescu, Lupta poporului român pentru independenţă politică înainte de 1877,
n «Analele Universităţii Bucureşti», seria Ştiinţe sociale : Istorie, 16, 1967, p. 57—58.
%
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să facă din nou pacea de la Adrianopol (1829), dar tot în zadar. Privile
giile erau mereu, dacă nu contestate direct, călcate în fapt. De aceea lui
Tudor Vladimirescu i-a urm at revoluţia de la 1848, iar acesteia m area
îndrăzneală care a fost unirea Principatelor de la 1859.
Unirea a fost visul din totdeauna al românilor. Românii din toate
provinciile s-au ştiut fără încetare fraţi şi au suferit din pricina despăr
ţirii impuse de o istorie pe care nu erau lăsaţi să şi-o facă singuri, aşa
cum ar fi vrut. Interesul marilor puteri a fost întotdeauna să ne ţină
împărţiţi. Chiar şi după unirea din 1859, turcii continuau să ne conteste
autonomia, dar eram deja intraţi în cea de a doua parte a secolului al
XlX-lea. Ceea ce fusese mai mult sau mai puţin acceptat cu secole
înainte, cînd abuzul marilor puteri juca rol de lege, nu mai putea con
tinua. Lumea se trezea şi în acest răsărit căzut cu atîta vrem e sub in
cidenţa unei gîndiri politice străină de logica, de bunul simţ şi de mo
rala cea mai elementară.
3. 1877 n-a apărut din senin în ^ isto ria ‘ României şi n-a fost o
răscruce neaşteptată. Fusese pregătit secole de-a rîndul de lupte şi de
speranţe de toţi cei care îi înfruntaseră pe turci ori de cîte ori aceştia
îndrăzniseră să ne calce hotarele. N-a fost acceptată nici o pace ruşi
noasă, armatele turceşti n-au trecut niciodată hotarele fără să fie a ta 
cate şi de cele mai multe ori alungate. Şi trebuie să ţinem seama că
era vorba de cuceritorii Constantinopolului, de cei care şterseseră de
pe faţa pămîntului un imperiu ca cel bizantin, o forţă milenară a spi
ritului şi a spadei.
1877 a fost doar momentul culminant al unei aspiraţii permanente.
Cînd în Balcani, lupta politică antiotcm ană a început a se contura mai
evident, România, prin oamenii ei politici experimentaţi, ca, de pildă,
Mihail Kogălniceanu, veteran al unirii din 1859, a trimis Porţii rev en 
dicări precise care aveau în vedere în special recunoaşterea deplinei
noastre autonomii şi suveranităţi, într-un cuvînt independenţa şi neatîrnarea (Memoriu/ din 16/28 iunie 1876). Memoriul trimis de Mihail
Kogălniceanu era limpede şi îndrăzneţ. în final, el avertiza «Sublima
Poartă» (sultan era M urad al V-lea, urm at în 1876 de Abdul Hamid al
II-lea) că respingerea acestor revendicări ar duce la schimbarea totală
a atitudinii României şi la consecinţe nedorite de turci. Turcii n-au în
ţeles momentul istoric şi nu au răspuns afirmativ cererilor româneşti.
N eutralitatea pe care o promisese Kogălniceanu nu-şi mai avea acum
rostul. Acesta, în calitate de ministru de externe, orienta acum politica
rom ânească dinamic şi clarvăzător, spre o soluţie radicală. El trimise
ambasadorilor români de pe lîngă puterile europene o notă în care e x 
plica situaţia, indicîndu-le să orienteze marile puteri şi opinia publică
în favoarea noastră. Nicolae Iorga caracterizează astfel nota lui Kogăl
niceanu : «Ea face cea mai m are onoare omului care a scris-o şi diplo
maţiei unui stat vasal care a îndrăznit să ridice acest nobil glas, unul
din cele mai nobile ce au fost vreodată auzite pentru dreptate şi pentru
suferinţa omenească înaintea Europei» 7.
7. N. Adăniloaie,

Cuceririle independenţei de stat

a României,

Şucureşti,

1973, p.
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Dar răspunsul turcilor a fost considerarea ţărilor româneşti ca «pro
vincii privilegiate» ale Imperiului otoman. La 4/16 aprilie 1877, va fi
semnată la Bucureşti Convenţia prin care România permitea trupelor
ruseşti libera trecere pe teritoriul nostru şi «tratament rezervat arm a
telor amice». Din partea română semnează Mihail Kogălniceanu, minis
tru de externe. Tratatul se încheie «de pe poziţii de egalitate, între state
suverane, prin care integritatea României era oficial recunoscută de
Imperiul rus» 8.
îndată după aceea, deşi nu se hotărîse şi intrarea în război, în ţară
se decretează mobilizarea generală (6/18 aprilie 1877). 58.700 de soldaţi
au fost puşi pe picior de război în trei săptămîni.
La 12/24 aprilie 1877, Rusia a declarat război Turciei şi trupele sale
au şi trecut frontiera română în drum spre Balcani. A rm ata rom ână se
înşiră, în aşteptare, de-a lungul Dunării, între Turnu Severin şi Călăraşi,
spre a nu permite ca turcii să aleagă drept teatru de război nordul Du
nării. Prevederea a fost bună, pentru că de îndată au şi început tato n ă
rile başibuzucilor prin dese atacuri la nordul Dunării şi chiar bom bar
damente la Brăila, Calafat, Bechet, Olteniţa şi Călăraşi, ceea ce va fi
de îndată socotit la Bucureşti ca act de agresiune turcească împotriva
unei ţări cu care nu era în război.
La 8 mai 1877 (calendarul îndreptat), arm ata română trage primul
foc de tun la Calafat, în legitimă apărare. în m intea şi în inima rom â
nilor reveniră vrem urile lui Mircea, ale lui Ştefan, ale lui Mihai. Primul
foc de tun a fost trimis în mijlocul armatei turceşti de la Vidin. Din ziua
aceea, Vidinul se va adăuga în istoria României lîngă Rovine, Vaslui,
Războieni şi Călugăreni.
Poporul cere proclamarea independenţei şi decretarea stării de răz
boi cu Turcia. La 29 aprilie/l 1 mai 1877, Camera face propuneri formale
guvernului de a declara războiul. A doua zi, senatul face acelaşi lucru.
Mihail Kogălniceanu mai are încă timpul de a trimite puterilor europene
aşa-numitele «puteri garante», care de fapt n-au garantat niciodată nimic,
sau mai exact, nu şi-au exercitat niciodată în mod serios garanţiile, o
notă prin care explica noua situaţie. El denunţa agresiunea turcă de-a
lungul Dunării şi considera că Turcia a^început de fapt războiul pe care
România îl acceptă pentru că'trebuie să( se apere.
Cîte precauţiuni diplomatice !
Kogălniceanu procedase cu aceleaşi precauţiuni şi faţă de Imperiul
otoman, cînd oferea neutralitatea, şi faţă de cel ţarist, cînd permitea
libera trecere a armatelor pe teritoriul României, şi acum faţă de puterile
garante. Diplomaţia rom ână trebuia să aibă în vedere totul, să nu rişte
în nici o parte, spre a «apăra pămîntul nostru, a salva instituţiile noastre
şi spre a asigura existenţa noastră politică», cum spunea Kogălniceanu.
La 9/21 mai 1877, în Cameră, Mihail Kogălniceanu, fără a mai aş
tepta garanţii de nicăieri, bizuindu-se doar pe dreptul sfînt al naţiunii
de a exista şi de a fi liberă şi independentă, suverană şi neatîrnată, bizuindu-se pe poporul care aştepta pe cineva care să-i materializeze în
8.
Ion Popescu Puţuri, Lupta multiseculară a poporului român pentru apărarea dreptului de liberisle sociată şi naţională..., în «Anale de istorie», 21, 1975, nr. 3, p. 30.
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cuvînt şi faptă hotărîrea, bizuindu-se pe vitejia ostaşilor români care
stăteau la Dunăre gata la datorie, în numele guvernului, proclamă inde
pendenţa.
C uvîntarea lui Mihail Kogălniceanu ar trebui citată toată. E un
document de mare vibraţie patriotică. Poporul a retrăit entuziasmul' lui
1859 cînd acelaşi Kogălniceanu găsise cuvintele cele mai potrivite ca
să exprime ceea ce simţea toată suflarea românească. Şi de data aceasta
a fost la fel de i n s p ir a t :
Sîntem in d e p e n d e n ţi; sîntem naţiune de sine stătătoare. Avem
domn de sine stătător... Am ajuns la scopul urmărit nu azi, ci pot
zice, de secole, şi mai cu deosebire de la 1848 încoace.
Fiindcă sosise ceasul adevărului, Kogălniceanu restabileşte întreg
adevărul istoric asupra situaţiei Ţărilor Române şi a raporturilor ei
reale, în trecut cu Poarta Otom ană :
«Mai întîi de toate, domnilor, ne facem întrebarea : ce am fost îna
inte de declararea războiului ? Fost-am noi dependenţi de Turcia ? Fost-am
noi provincie turcească ? Fost-am noi vasali ai Turciei ? Avut-am noi
pe sultanul ca suzeran ? Străinii au zis a c e a s t a ; noi n-am zis-o nicio
dată. Noi n-am fost vasali. Sultanul n-a fost suzeranul nostru. însă,
era ceva : erau nişte legături sui generis, nişte legături care erau slabe
cînd românii erau t a r i ; nişte legături care erau tari cînd românii erau
slabi».
Şi mai departe defineşte situaţia prezentă :
«Ne întrebaţi acum ce sîntem ? Sîntem în stare de război cu turcii.
Legăturile noastre cu înalta Poartă sînt rupte şi cînd va fi ca să se facă
pacea, nu cred că un singur român va mai consimţi ca România să re 
intre în poziţiunea ei de mai înainte, rău definită, hibridă şi jignitoare,
atît intereselor României, cît şi intereselor Turciei. Aşadar, domnilor
deputaţi, nu am cea mai mică îndoială şi frică de a declara în faţa reprezentanţiunii naţionale că noi sîntem o naţiune liberă şi independentă».
C uvîntarea lui Mihail Kogălniceanu a fost un vibrant apel către
naţiune pentru trezirea şi angajarea ei totală în realitatea cea nouă la
care îi dădeau dreptul cele mai elem entare legi ale dreptului şi r a 
ţiunii.
«Noi trebuie să dovedim că sîntem o naţiune vie, trebuie să dove
dim că avem conştiinţa misiunii noastre, trebuie să dovedim că sîntem
în stare să facem şi noi sacrificii pentru ca să păstrăm această ţară şi
drepturile ei pentru copiii noştri, şi această misiune în momentele de
faţă este încredinţată forţelor şi fiilor noştri care mor la hotare».
El acuză Turcia de agresiune :
«Starea noastră de război este făcută de însăşi Turcia, nu numai pe
teritoriul nostru, dar şi în apele noastre».
Odată pentru totdeauna, poporul român trebuie să se hotărască să-şi
ia soarta în propriile mîini :
«Nu mai voim să depindem de certurile altora...» voim să «răspun
dem numai pentru greşelile noastre... să arătăm că sîntem o naţiune
hotărîtă să ne ocupăm de noi».
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Kogălniceanu afirmă apoi dorinţa României de a trăi în pace cu
toate' ţările :
«Noi vrem să fim bine cu toate puterile, şi cu Rusia şi cu Austria şi
chiar cu Turcia ; şi cu Turcia vom face legături noi, dar legături de
acelea care se cuvine să se facă în secolul al XlX-lea, cum am făcut cu
Austria...».
«Mă rezum, domnilor : voim să fim independenţi, pentru că voim
să trăim viaţa noastră proprie, pentru că nu voim să mai pătimim pentru
greşelile altora, pentru că voim ca la Gurile Dunării de jos să fie un
bulevard în contra războiului» 9.
*
Trupele ruse şi române din sectorul Plevna au fost puse sub co
manda Domnitorului Carol, secundat de Generalul Al. Cernat. La 20
august 1877 Domnitorul dă ordin de trecerea Dunării :
«Oşteni... războiul se apropie de hotarele noastre şi dacă turcii ar
fi învingători, este învederat că ar năvăli cu toţii asupra ţării,’ aducînd
cu dînşii măcelul, prădarea şi pustiirea... Oşteni români, voi ştiţi cît de
mult a suferit Patria noastră timp de 200 de ani în care vi se răpiseră
mijloacele de a mai apăra bărbăteşte, pe cîmpul de bătaie, drepturile ei.
Aveţi astăzi ocaziunea de a arăta din nou vitejia voastră şi Europa în
treagă stă cu ochii ţintiţi spre voi. înainte dar, cu inima rom ânească şi
lumea să ne judece după faptele noastre 10.
Şi I. C. Brătianu, prim-ministru, justifica războiul tot ca pe o necesi
tate internă de apărare, nu de cucerire :
«Nu avem să cucerim... nu avem să luăm C o n stan tin o p o lu l; avem
să ne afirmăm şi să ne asigurăm naţionalitatea Română înaintea Europei
care trebuie să asculte dreptăţile noastre».
Proclamarea independenţei a înfierbîntat inimile românilor de p re 
tutindeni. Teodor Văcărescu nota în memoriile sale :
«De la o margine la alta toate inimile românilor sînt cuprinse de un
nespus entuziasm. Autorităţile şi corpurile constituite, oraşele, satele,
cătunele, toţi, într-un cuvînt, de la mic pînă la mare, se rostesc gata la
orice jertfe, pentru a susţine, cu toate bunurile naţiunii, cu aurul şi sîngele ei, libertatea şi neatîrnarea patriei» n .
Ostaşii români s-au acoperit de glorie la Nicopole, la Vidin, la
Smîrdan, la Griviţa, la Rahova, la Plevna. A proape zece mii dintre ei nu
s-au mai întors acasă. Nume ca Valter M ărăcineanu, G. Şonţu, Dimitrie
Giurescu, Grigore Ioan, Candiano Popescu, Alexandru Cernat, C onstan
tin Ţurcanu (Peneş Curcanul) au rămas legendare în istoria României.
Cucerirea Plevnei şi predarea lui Osman Paşa la 28 noiembrie— 10
decembrie 1877, îm preună cu toată arm ata pe care o comanda (el s-a
9. Cuvîntarea lui M. Kogălniceanu în «Monitorul oficial», nr. 118, 27 mai 1877,, cf. «Antologia» Pui
de lei, 1877, ed. de Rodica Florea, Bucureşti, 1877, p. 1—6.
10. Documente privind Istoria României. Războiul pentru Independenţă, voi. V, p. 544 şi Pr. Con
stantin Galeriu, Cucerirea Independenţei de stat a României, reflectată in acte diplomatice, presă şi pu
blicaţii externe, în «Biserica Ortodoxă Rom ână», nr. 5—6/1977.
11. V. Vesa, Cucerirea independenţei de stat, factor de progres in dezvoltarea României, în «Tribuna»,
L8 (1063), XXI, 5 m ai 1977, p. 3.
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predat colonelului român Cerchez, zicîndu-i : Capitulez cu armata, predîndu-mă în miinile junei şi bravei armate române), a m arcat consfin
ţirea pe cîmpul de bătălie a Declaraţiei de Independenţă. Vor mai urma
încă tratative la masa p ă c i i ; marile puteri vor încerca încă m anevre de
ultimă oră menite să ne pună noi piedici, dar înapoi nu se mai putea
merge.
Chiar în primul protocol încheiat după armistiţiul dintre ruşi şi turci
la 29—31 ianuarie 1878 se recunoştea «Independenţa României» şi recu
noaşterea se va repeta şi prin pacea de la San Ştefano de lîngă Constantinopol (la 19 februarie—3 martie 1878) şi prin cea de la Berlin (din
iunie—iulie 1878).
4.
Biserica Ortodoxă Română, clerul şi credincioşii e i , în tot d e
cursul istoriei sbuciumate a patriei, a fost alături de năzuinţele cele mai
profunde ale naţiunii. Biserica nu s-a izolat, nu s-a considerat niciodată
o entitate separată de popor, n-a gîndit altfel decît ca el. Era firesc — aşa
cum fusese firesc şi la 1821, şi la 1848 şi la 1859 — era firesc ca şi acum
ea să fi fost din prima clipă sensibilă la idealul independenţei şi să se
înroleze din prima clipă în rîndurile celor ce trebuiau s-o apere cu orice
preţ. Situaţia era excepţională şi cerea măsuri şi angajări excepţionale.
Acestea n-au lipsit nici din partea Bisericii, aşa cum n-au lipsit din partea
nici unei categorii de români. Războiul pentru independenţă şi neatîrnare a fost războiul întregului popor.
Episcopul Atanasie Stoianescu al Rîmnicului Noului Severin (1873—
1880), la 20 august— 1 septembrie 1877, se duce la Corabia şi acolo, de
faţă fiind domnitorul Carol, primul ministru Ion C. Brătianu şi alţi b ă r
baţi de stat, săvîrşesc o slujbă solemnă de binecuvîntare a armatei, după
care armatele române trec Dunărea. într-o Circulară pe care o dă cle
rului el spunea : «Ţara noastră care de mai multe secole a suferit şi
suferă barbarismul... văzînd că nu mai găseşte un alt mijloc de scăpare, ci
numai în viguroasele braţe ale fiilor săi, i-a chemat pe to ţi.la arme» 12.
^

^

12.
Arhiva Episcopiei Rîmnicului şi Argeşului, «Fondul Episcopiei Rîmnicului Noului Severin»,
Dosar 14/1877, f. 63—63 v. cf. t Gherasim Cristea-Piteşteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Rîmnicului şi
Argeşului, Războiul de independenţă în documentele Episcopiei Rîmnicului şi Argeşului, Rîmnicu-Vîlcii,
1977, p. 10.
A se vedea pe larg şi revista «Mitropolia Olteniei», (1976), nr. 4 —6, cu urm ătoarele articole :
t Teoctist, Arhiepiscop şi Mitropolit, In lumina centenarului neattrnării noastre naţionale : Idem, Chemările
solemnei sărbătoriri a centenarului Independenţei (cuvîntare festivă) ; t Nestor V. Severineanul, Contribuţia
patriotică adusă de clerul din părţile oltene, în anii 1877—1878 ; t Gherasim Piteşteanul, Date despre
Războiul pentru Independenţă din Arhiva vlădicească de la Rlmnicu V ilc ea ; Pr. D. Bălaşa, Clerici osteni
tori pentru Independenţă naţională, înainte de anul 1877 ; Petre Ştefănescu, Unele# documente privitoare
la participarea clerului din Oltenia la susţinerea Războiului pentru Independenţă 1877—1878 ; Pr. Al. Stănciulescu, Povăţuiri ale ierarhilor români pentru sprijinirea R ăzboiului, de independenţă; Prof. M. Mîşulescu,
Contribuţii materiale ale unor clerici şi aşezăminte bisericeşti, din ţinuturile din dreapta Oltului la Războiul
pentru independenţă; Prof. Cornel iu Tamaş, Contribuţia clerului din judeţul Vilcea la susţinerea Războ
iului pentru independenţă, de la 1877 ; Prof. Gh. Rădulescu, Corespondenţa între conducerea eparhiei R îm 
nicului Noul Severin \si «Comitetul doamnelor craiovene» creat pentru ajutorarea ostaşilor răniţi, 1877—1878 ;
Pr. Scarlat Bădescu, 'Amintiri despre participarea seminaristului Gheorghe Necşulescu, din Argeş, la Răz
boiul de Independenţă, din 1877 ; Pr. Eustaţiu Cumpănaşu, Sergentul major Florea Blejan, primul erou din
Islaz, căzut hi 1877...; Arhid. Prof. Ioasaf Ganea, Decoraţii şi medalii oferite slujitorilor bisericeşti din
Eparhia Rîmnicului Noul Severin, cu prilejul Războiului de Independenţă ; Prof. V. Tamaş, Prizonieri turci
la Mînăstirea Bistriţa-Vîlcea, în 1878 ; Şt. Reşceanu, Manuscrisul românesc «Hora Plevnei» din biblioteca
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El publică imediat cărţi de rugăciune pentru trebuinţele ostaşilor şi
rugăciuni pentru toţi creştinii în caz de război. Mitropolitul primat, Calinic Miclescu, rînduieşte şi el rugăciuni în toată Biserica pentru eroii
căzuţi şi pentru invocarea ajutorului lui Dumnezeu.
5.
— Dar nimeni nu s-a limitat numai la rugăciuni, la publicaţii şi
la declaraţii de adeziune. S-a trecut peste tot la fapte cocrete, la p arti
ciparea directă, m aterială a clericilor şi instituţiilor bisericeşti la împli
nirea nevoilor urgente pe care le reclama situaţia de pe front şi cea din
interior. Va fi greu să facem loc aici întregii contribuţii aduse de p e r
soane şi instituţii. Vom însemna doar unele din ele, exemplificînd do
meniile în care clerul şi-a putut oferi sprijinul imediat şi preţios.
La Rîmnicul Vîlcii se solicită localul Bolniţei episcopiei pentru incartiruirea unui batalion militar. Episcopul îl oferă im e d ia t13. Acceptă,
de asemenea, să fie preşedintele unui comitet care să se ocupe cu strîngerea de bani pentru arme. Prefectul judeţului Vîlcea, Dumitru Simulescu, îi trimisese o scrisoare în care îi spunea simplu şi direct : «Avem
braţe, nu avem puşti» 14. Şi episcopul s-a ocupat imediat de cumpărat
puşti. El dă dispoziţie să se înfiinţeze în toată eparhia «Comitete cleri
cale» pentru strîngerea de ofrande şi bani pentru susţinerea armatei ro 
mâne 15. Arhivele vremii, din Fondul Episcopiei Rîmnicului Noului Se
verin, Fondul Mînăstirii Bistriţa, A rhivele Statului, Filiala Vîlcea, «Fon
dul Prefecturii judeţului Vîlcea», păstrează nenum ărate nume de preoţi
care au contribuit cu bani, haine şi alimente pentru front. A rhiereul Gherasim Cristea Piteşteanul a adunat cu migală numele tuturor acestor preoţi
în lucrarea ce a c o n s a c r a t: Războiul de Independenţă în docum entele
Episcopiei Rîmnicului şi A rgeşului, (Rîmnicu-Vîlcii, 1977, 91 p. ,•+( 38
planşe). Nu-i vom repeta aici. M erită amintiţi şi foarte mulţi preoţi, care
şi-au oferit o parte din salariul lunar «pînă la sfîrşitul războiului». Iată
ce scria preotul Constantin Rădulescu din Ocnele Mari, Ministerului In
strucţiunii Publice la 16 septembrie 1877 :
«Deşi subsemnatul mă găsesc îm povărat de o grea familie avînd a
îngriji de patru fete, care sînt mai greu de îngrijit, şi deşi am mai oferit
şi zece lei la Crucea Roşie, precum şi o vacă, cu toate acestea, văzînd
greaua îm prejurare în care se află astăzi iubita noastră ţară România,
viu prin aceasta şi mai ofer pentru fraţii noştri ostaşi, care se află în
resbel pentru iubita noastră patrie, cîte 10 lei noi pe fiecare lună, din
*

Mitropoliei Olteniei-Craiova ; C. Albu, Dascălul bisericesc Chiriţă Rosescu, cîntind Războiul pentru Inder-enderiţa ţă r ii; Pr. I. Ioanicescu, Preotul Constantin D. Popescu din Vîrtop-Dolj, culegător de jolclor pri
vind Războiul pentru Independenţa de Stat ; t Nestor Vornicescu-Severineanul, Obiecte şi imagini expuse
:.n colccţia muzeală a Arhiepiscopiei Craiovei la Mînăstirea Jitianu cu prilejul gloriosului Centenar al
independenţei de stat a României, 1877—1878 ; Ştefan Reşceanu, Sărbătorirea Centenarului Independenţei
de stat a României.
13. t Gherasim Cristea-Piteşteanul, op. cit., p. 11.
14. Arhiva Episcopiei Rm. Vîlcii — Dosar 61/1877, f. D, cf. C. C. Giurescu şi Dinu C. Giurescu,
Istoria românilor din cele mai vechi timpuri pînă astăzi, ed. Il-a, Bucureşti, 1975, p. 635, cf. t Gherasim
Cristea Piteşteanul, op. cit., p. 12.
15. t Gherasim Cristea-Piteşteanul, op. cit., p. 13.
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salariul meu, începînd de la 1 septembrie, şi va continua pînă la term i
narea resbelului» 16.
Banatul, în afară de sprijinul militar oferit prin generalul Doda,
Moise Grozea, ajuns şi el general al armatei române mai tîrziu, şi în
afară de un număr mare de voluntari, alcătuieşte şi el «Comitete» spe
ciale însărcinate cu strîngerea ajutoarelor. Un rol important a jucat în
această acţiune fiica de preot lulia Rotaru din Timişoara. Intr-un studiu
consacrat contribuţiei Banatului la războiul pentru independenţă, sub
titlul «Şi Banatul era acolo». Contribuţia românilor bănăţeni la cucerirea
independenţei de stat a R o m â n ie i17, I. P. S. Mitropolit Nicolae Corneanu
al Banatului adună din «Telegraful Român» num erele pe 1877— 1878, n u 
mele a nenumăraţi preoţi care, ca şi la Vîlcea s-au înscris cu donaţii
importante de bani, «florini», «franci de aur», şi «galbeni», trimişi în ţară
prin Crucea Roşie sau prin persoane particulare, căci Bântui era sub
ocupaţie străină la vrem ea aceea. «Care întregi treceau munţii pe cărări
dosite sau prin punctul de frontieră Orşova, de unde ajungeau la T ru
pele de pe front şi spitalele de campanie» 18. Episcopul Ioan Popasu din
Caransebeş, trimite 150 de florinii iar protopopul de Lipova, Ioan Ţăranu, 65 de florini. Bănăţenii şi transilvănenii sperau că odată chestiunea
otomană rezolvată, le va veni vrem ea şi lor. Toţi credeau că «după o
Plevnă balcanică, va urma o Plevnă transilvană» 19.
Un număr important de volutari vin în Ţara Românească şi din T ran
silvania care era, ca şi Banatul, sub ocupaţie. Unul din ei este căpitanul
Constantin Şaguna, nepotul mitropolitului Andrei Şaguna. Printre ei sînt
şi teologi. V. Grama, devenit mai tîrziu, preot la Rîşnov, s-a întors de
pe front cu două decoraţii. Număru] voluntarilor transilvăneni a fost atît
de mare, încît ministerul de Externe al Ungariei a trimis un protest gu. vernului român în legătură cu înrolarea lor în arm ata română şi a cerut
să fie extrădaţi.
Ca şi cei din Banat, din Ţara Românească, şi din Moldova, transilvă
nenii au creat şi ei circa 120 comitete organizate de preoţi şi preotese
la Sibiu, Braşov şi Alba lulia, s-au înscris şi ei cu sume mari pentru a ju 
torarea războiului. Notăm dintre clerici doar cîţiva : Mitropolitul Miron
Romanul trimite 18 lire turceşti de aur, preotul Simion Balinţ din Roşia
16. Documente privind
istoria României. Războiul pentru independenţă,. v. VI, Bucureşti, 1954,
Document nr. 467 cf. «Idem», p. 14.
17. Publicat în «Biserica Ortodoxă Română», nr. 5—6/1977.
18. O bogată bibliografie referitoare la contribuţia bănăţenilor la războiul pentru independenţă în
art. cit., al I. P. S. Mitropolit Nicolae Corneanu şi în «Mitropolia Banatului», XXVII (1977), nr. 4—6 ;
*** Independenţa, constantă a poporului ro m â n ; Alexandru Constantinescu, Istoria noastră—fapta noastră,
Independenţa; I. D. Suciu, Biserica Ortodoxă Română din Banat şi războiul de independenţă; Pr. Prof.
Sorin Cosma şi Pr. Ieremia
B. Ghiţă, Românii bănăţeni in sprijinul războiului de independenţă; Prot.
dr. Gheorghe Liţiu, Ecoul războiului pentru independenţă in părţile arădene; Eugen Anădeanul, Contribuţii
cu privire la activitatea ştiinţific ă-liter ară a lui Ioan-Iosif Goldiş, legată de războiul pentru independenţă
1877—1878; Florian Dudaş, Ecoul războiului pentru independenţă in paginile revistei «Biserica şi Şcoala»;
Prot. dr. Petru Deheleanu, Gînduri despre stat şi biserică cu prilejul centenarului independenţei de stat
a R o m â n ie i; Pr. prof. Niculae Şerbănescu, Un bănăţean luptător în războiul pentru cucerirea independenţei
de stat a României : căpitanul Moise Groza.
19. Ştefan Pascu, Marea Adunară Naţională de la Alba lulia, Cluj, 1968, p. 143, cf. Studiul citat
al I. P. S. Nicolae Corneanu.
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•

'

-s<; '>>' -*#
*

■

*•

V

* •

O

f I o s i f Naniescu
Mitropolitul Moldovei (1875—1902)

t T eoc t i s t Blajevici
Mitropolitul Bucovinei (1877—1879)

t

Mi r o n Romanul (1828—1889)
Mitropolitul Transilvaniei

f A t a n a s i e Stoenescu
Episcopul Rîmnicului-Noul Severin

f Me l c h i s e d e c Ştefănescu
Episcopul Dunării de Jos (1865—1879)

:'h
m
7'.

> 4 S ls

2

!**•

4
<

*'

4

f I n o c h e n t i e Chiţulescu, episcopul Buzăului (1873-1893) - 2. f G h e n a d
Petrescu, episcopul Argeşului (1875-1893) - 3. f I sai a Vicol, episcopul Romanului
(1873—1878) — 4. f l o s i f Gheorgnian, episcopul Huşilor (7—1879)
1.

t loan Popasu
Episcopul Caransebeşului (1865-1889)

I,

P<\£.

* '

-V »

■"Svj

•

IJ

;i

»-

\ .1 ' I

'

' '

vV-.'

Ni col ae Popea
Vicarul Arhiepiscopiei Sibiului, apoi
Episcop al Caransebeşului (1889—1907)

<y •

L. *•

-

’

-- •
^*
* \/
.
*>/ •
!
;•
:«VV*.- •‘V*
a

. « a

<,

i

i s f 'w
Lf

>.

•. r

;-y ir;

m

“•Vs*

IU ,*i

i<

,

.**• 1
«►/**
. . .
«4»

/
r> r

-r-î

•f>
*■ V

k«‘>rx*

A

’V -

k
AîjV.

* i . ,

»!

r_<«va

-r/X:^fAZ

\ X f.

ff;

A

l

’^ -V .

.>'.«*^

• .r i> j

*

_

#3

.

L

' --,y,^,\.:v-

ivbi

*>.

J T V,'

r

•

&•

Av^ki.V-.Vî-'. V „ .‘l

•• ;' •'■•î-'
• *> -»- - ^ L ‘/-î;■ •*

3|

>v*

-•• VI

' *<“

& tfeilfjpSrs?:
■
-

TSrfti

hX

s
. V

©

i i
.

:*■>.

* •.

o

* v

* <

'*;***?<%

■;f

• V .^ '

^:-: m-

i?Kv+

>

■4 _ t i

:>

..4.

./,

«.

•

JMl

1
1

DOCUMENTARE

545

Montană, 3 napoleoni, protopopul Iosif Barac 200 de franci de aur, preo
tul Bartolomeu Baiulescu 100 franci de aur 20.
Chetele din Transilvania se ridică, în banii de azi la mai multe
milioane de lei (pentru evaluare : salariul lunar al unui preot era de
33 de florini» 21.
Preotul Nicolae Cristea, redactor al «Telegrafului Român», scria în
ultimul număr al anului 1877 :
«Au trecut cîteva luni de zile şi numele «curcan» a ajuns să fie
popular în Europa : la Plevna, la Rahova, la Palanca, românii au dovedit
că sînt adevăraţi urmaşi ai străbunilor lor, că ştiu să apere o cauză, că
sînt un popor de bărbaţi. Şi astăzi nimeni nu mai cutează a deosebi pe
români de români, fie oriunde, în Moldova, în Muntenia, în Ardeal, în
Banat, în Bucovina, în Basarabia, românul cînd e vorba de faptă b ărb ă
tească, e român ca toţi românii. Asta ne leagă, ne împreună şi ne îngheagă, asta sileşte lumea să recunoască în noi un popor compus din
oameni de acelaşi fel binecuvîntat... Zicem dar fără sfială, anul 1877 a
dat Europei un nou popor. Şi în curînd acest popor va dovedi, că, afară
de aceea că ştie să apere o graniţă, afară de aceea că ştie să menţină
ordinea, mai ştie să primească roadele muncii veacurilor, şi să com u
nice cultura societăţilor cu care se atinge, va arăta că poartă comori b o 
gate în sufletul său... Vrăjm aşii noştri, la urma urmelor, vor rămîne ru 
şinaţi faţă de trăinicia noastră» 22
O
contribuţie deosebită la Războiul pentru independenţă a avutEparhia Dunării de Jos 23.
20. A se vedea şi alte nume la Pr. Prof. Mircea Păcurariu, Transilvania şi războiul pentru indepen
denţă, în «Telegraful Român», an. 125, nr. 17—20, 1—15 mai 1977, p. 4.
Pe larg şi revista «Mitropolia Ardealului»! XXII (1977), nr. 4—6 : f Nicolae, Mitropolitul Ardealului :
100 de ani de la cucerirea independenţei; Redacţia, Independenţa — năzuinţă şi înfăptuire ; t Justinian
Chira-Maramureşanul, Episcop-vicar Cluj, O carte rară închinată războiului pentru independenţa de stat
a R o m â n iei; Arhid. prof. dr. C. Voicu, Războiul pentru Independenţă şi românii sib ie n i; Prof. Vasile
Oltean, Războiul pentru independenţă şi românii braşoveni; Prof. I. P. Dan, Războiul pentru independenţă
şi românii din zona Mureşului şi Tirnavelor; Prof. Augustin Lucian, Războiul pentru independenţă şi ro
mânii bihoreni; Pr. Romul Pop, Dumitru Bodea, Iuliu Henciu, Ioan Roman, Liviu Ştefan, Ioan Stînu şi
O. Deju, Războiul de independenţă şi românii din zona Bistriţa-Năsăud şi Maramureş ; Pr. lector Dumitru
Abrudan, Ecouri ale războiului pentru independenţă în presa românească din Transilvania; Prof. Al. Moisiu,
Războiul pentru independenţă oglindit în literatura transilvană; Diac. lector Ioan Popescu, Războiul de
independenţă reflectat in muzică şi în pictură ; Pr. prof. Mircea Păcurariu, Un voluntar transilvănean în
războiul de independenţă, Vincenţiu G ra m a ; D. Călugăr, Preoţi şi familii preoţeşti în sprijinul războiului
de independenţă; Ilie Frăcea, Un document inedit despre ecourile proclamării Independenţei de stat a
României în Transilvania; Prof. A. Paul, Ofrandele băneşti şi materiale ale românilor transilvăneni şi
bănăţeni în sprijinul războiului pentru independenţă din 1877—1878.
21. Pr. Prof. Mircea Păcurariu, Războiul de independenţă şi românii transilvăneni, în «Biserica
Ortodoxă Română»-, nr. 5—6/1977.
22. Cf. Dr. Nicolae Mladin, Mitropolitul Ardealului, 100 de ani de la războiul de independenţă,
in «Telegraful Român», an. 125, nr. 17—20, 1—15 mai 1977, p. 3. Pr. Romul Pop, Participarea Maramure
şului la evenimentele anului 1877, în «Biserica Ortodoxă Română», nr. 5—6/1977.
23. Cf. Pr. Paul Mihail, Contribuţia episcopului Melchisedec la războiul pentru independenţă, în
«Biserica Ortodoxă Română», nr. 5—6/1977.
A se vedea şi revista «Glasul Bisericii», XXXVI (1977), nr. 5—6, număr omagial închinat Centena
rului independenţei de stat a României, cu următoarele articole : Prof. Nicu Octavian, Adeziunea şi
aportul Bisericii Ortodoxe Române la luptele poporului român pentru independenţă naţională; Pr. Prof.
Ion C. Constantinescu, Independenţa — contribuţie a generaţiilor trecute' şi prezente a întregului p o p o r ;
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Num ărul celor ce au contribuit la sprijinirea războiului de indepen
denţă este mult mai mare decît putem noi aminti aici. Desigur, ar trebui
să amintim şi Episcopia Buzăului care a trimis 429 lei şi 65 bani pentru
arm ată şi călugări şi călugăriţe pentru spitale, de la Mînăstirile Ciola
nul, Răteşti, Rogozu, Poiana Mărului, Găvanul.
Din Argeş, Episcopul Ghenadie Petrescu organizează colecte şi în
curajează pe preoţi să plece voluntari la spitale şi să* se înroleze con
fesori.
Tînărul teolog Gheorghe Necşulescu din com. Mozăceni-Argeş, în
tors din război cu şase decoraţii, hirotonit de Ghenadie Petrescu, intră
în legendă ca «Popa Gheorghe militaru» şi ca «Veteranul nostru părinte»,
în 1 9 1 8 v a face parte din Comisia pentru împroprietărirea ţărnilor şi va
muri în zilele noastre, în 1947, în vîrstă de 94 de ani, poate printre cei
din urmă martori vii ai războiului de independenţă 24.
De asem enea monahul erou Iorgu Cosma — înmormîntat la M înăs
tirea Cernica.
M erită să fie amintit la loc de cinste, printre sprijinitorii războiului
de Independenţă şi Episcopul Melchisedec (1828— 1892), pe acea vreme
al Dunării de Jos, deci chiar pe linia frontului. El nu-şi părăseşte eparhia.
Scrie unui prieten al s ă u : «Acum, inimile noastre, ale tuturor, sînt în
dreptate către Plevna, acea nefericită Plevnă care este stropită şi încă
continuă să fie scăldată cu sînge creştinesc. Să dea Dumnezeu ca acest
sînge mucenicesc să devină sămînţa eliberării şi a fericirii popoarelor
creştine ortodoxe ce sînt în suferinţă» 25.
El donează din salariul său 3000 de franci pentru cum părarea de
arme şi pentru îngrijirea răniţilor, sumă destul de mare la vrem ea aceea.
Ca şi ceilalţi confraţi ierarhi, trimite şi el o pastorală clericilor săi, pe
care o tipăreşte în română, rusă şi bulgară. Cere ca în fiecare biserică
să se facă regulat colecte pentru spitale.
«Să iubim pe aceşti buni ostaşi răniţi, scria el. Să ne fie scumpă
viaţa lor». El îndeamnă pe fiecare să fie «un înger păzitor» la capul
unui rănit. Adună astfel 1510 lei şi 72 de bani pe care îi depune la Cru
cea Roşie 26.
5. Un aport deosebit au adus clericii şi Biserica în general la
îngrijirea răniţilor. Aşa cum episcopul A thanasie Stoianescu binecuvîntase arm atele la Corabia, la Bucureşti, mitropolitul primat Calinic
Miclescu binecuvântează drapelele în faţa Universităţii, în cadrul unei
slujbe solemne, cu care prilej binecuvîntează şi primele ambulanţe care
Pr. C-tin Cront, Contribuţia Episcopiei Dunării de Jos pentru sprijinirea Războiului de independenţă in
1877—1878 ; Prof. Mihai Plătică, Evocarea cuceririi Independenţei de stat a României din 1877 in literatura
ro m â n ă ; Pr. prof. Gh. Calciu-Dumitreasa, Arta plastică românească şi evenimentul naţional al Indepen
d e n ţe i; Diac. Prof. Marin Velea, Caracterul patriotic, al creaţiei muzicale ro m â n eşti; Redacţia, Indepen
denţa de stat a R o m â n iei; P. S. Episcop-vicar Nestor Vornicescu-Severineanul, Peregrinările unui monah
în primăvara anului 1877 ; Pr. Gheorghe Cunescu, Clopotele Independenţei.
24. La Diac. Asist. Em. Corniţescu, Mărturii noi în legătură cu independenţa poporului român, în
«Biserica Ortodoxă Română», nr. 5—6/1977.
25. Pr. Paul Mihail, art. cit.
26. ibidem.
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plecau spre front, cărora le urează frumos şi simbolic să vindece «ranele
seculare ale României» 27.
Acelaşi lucru face în Moldova mitropolitul Iosif Naniescu. A se
menea lui Calinic Miclescu şi A thanasie Stoianescu, trimite apeluri înflă
cărate moldovenilor să jertfească totul pentru Patrie.
Deşi monahii şi călugăriţele au optat pentru singurătate şi pentru
izolarea de lume, n-au rămas mai puţin patrioţi şi prezenţi în marile e v e 
nimente care priveau Ţara. In războiul pentru neatîrnare şi independenţă
ei au jucat un rol de frunte mai ales în îngrijirea bolnavilor şi a răni
ţilor. în multe oraşe se organizează spitale care să primească răniţi şi
care purtau numele de «Independenţa». Mai tîrziu, cu acest nume vor
fi botezate localităţi şi străzi principale în marile oraşe. Episcopul A th a 
nasie al Rîmnicului încurajează înfiinţarea unui spital la Craiova, că
ruia îi dă din salariul său personal o contribuţie de 50 lei lunar, pînă la
term inarea războiului. îl numeşte pe protosinghelul A vatanghel Guţu
confesor al garnizoanei Craiova, iar la spital aduce maici de la M înăs
tirea Hurezi. Alte maici de la Bistriţa şi Dintr-un Lemn sînt îndreptate
spre spitalul numit tot «Independenţa» din Turnu-Măgurele, unde nu
mărul mare de răniţi sosiţi de la Griviţa şi Plevna cerea personal cali
ficat şi cu tragere de inimă pentru alinarea suferinţelor. Tot pentru Turnu
Măgurele se cer 30 de maici de la Pasărea şi Ţigăneşti, din jurul Bucu
reştilor. Se cer şi monahi. De la Cernica şi Căldăruşani se înscriu 30 de
monahi, iar alţii se înscriu de la Lainici, Tismana şi Arnota din Oltenia.
Din Moldova, la apelul mitropolitului Iosif Naniescu, pornesc spre spi
talele de campanie 25 de călugări de la Neam ţu şi Secu şi zece monahi
de lâ V ăratec şi Agapia.
Călugării şi călugăriţele în număr de peste 300 au făcut de toate :
asistenţă medicală şi administraţie, serviciu la mese şi la spălătorii. Erau
buni la toate şi arătau devotam ent şi ascultare. Frontul şi spitalele din
Filantropia (Bucureşti), Iaşi, Craiova, Galaţi, Turnu Măgurele, erau acum
mînăstirea lor, iar comandanţii de spitale, stareţii lor. După război mulţi
din ei s-au întors ca şi combatanţii cu pieptul acoperit de decoraţii, iar
mînăstirile lor păstrează şi astăzi la loc de cinste tablouri cu maici şi
27.
în «Vocea clerului», Bucureşti, I, 1877, nr. 23, din 4 septembrie, p. 182—183 ; cf. f Nestor Vornicescu-Severineanul, Personal monahal la «Crucea Roşie» pentru îngrijirea ostaşilor răniţi in 1877—1878, în
-Biserica Ortodoxă Română», nr. 5—6/1977.
A se vedea pe larg şi numărul revistei «Mitropolia Moldovei şi Sucevci» LIII (1977), nr. 5—6, cu
următoarele studii :
Redacţia, Poporul român a sărbătorit cu însufleţire independenţa de stat cucerită acum un s e c o l;
t Iustin, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, Centenarul independenţei; Adrian Botoşăneanul, Episcop-vicar,
Unitatea spirituală a poporului român în războiul pentru independenţa de stat a României oglindită în
literatură : t Eftimie Bîrlădeanul, Arhiereu-vicar, Episcopul Melchisedec Ştefănescu şi independenţa de stat
a R o m â n iei; N. Grigoraş, Lupta poporului nostru pentru cucerirea independenţei de stat a R o m â n ie i;
I. D. Lăudat, Războiul pentru independenţă în viziune populară; Claudiu Paradis, Lupta poporului român
pentru unitate şi independenţă in retrospectivă p la stică ; D. Rusu, Efortul maselor populare din toate
provinciile româneşti pentru susţinerea războiului de independenţă; Pr. M. Pentelescu, Români bucovineni
in războiul pentru independentă (1877—1878); Gv. Istrate, Războiul de independenţă şi Transilvania; Diac.
I. Ivan, Referiri despre Episcopul Melchisedec Ştefănescu şi despre războiul din 1877 într-o corespon
denţă de e p o c ă ; Pr. Scarlat Porcescu, Participarea slujitorilor, monahilor şi monahiilor din Arhiepiscopia
laşilor la lupta pentru independenţa R o m â n iei; Pr. Dan-Emilian Nicolau, Participarea clerului din judeţele
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călugări în uniforme de Cruce Roşie, participînd la războiul de Inde
pendenţă 28.
In afară de contribuţia în oameni şi contribuţiile personale aproape
toate mînăstirile noastre au oferit ajutoare substanţiale în bani şi m a
teriale pentru front şi-au oferit clădirile pentru spitale şi pentru lagăre
în care tot ei aveau grijă de numărul mare de prizonieri turci care so
seau perm anent de pe front. Un mare număr de preoţi au fost chiar în
primele linii ca preoţi militari, îmbărbătînd şi dînd ultima mîngîiere
celor care în modul cel mai direct şi în sensul cel mai exact al cuvîn
tului dădeau piept cu duşmanul.
6. O stilităţile de pe tot frontul au încetat la 23 ianuarie 1878
după ce se dăduse ultima luptă la Smîrdan la 12 ianuarie.
Ziiarul «Der Osten» din Viena sicrie în 9/21 octombrie 1877: «Bărbă
teasca oştire a României pe cîmpul de război a schimbat cu o singură lo
vitură situaţia statului român. România liberă şi independentă va ocupa
cu mîndrie un loc în concertul european şi m ăreaţa ei faptă împreună cu
numele ei vor fi imprimate în inimile generaţiilor viitoare» 29.
De asem enea Marele Duce Nicolae, scrie :
«Am fost în totul fericit după lupta de la Rahova de a recunoaşte
vitejia şi solidele calităţi militare ale oştirii româneşti ; izbînda de la
Rahova aparţine întreagă arm atelor române» 30.
Printre cei mulţi, care au scris istoria războiului de independenţă, au
ţinut jurnale de front, au scris memorii şi amintiri, se află şi un cîntăreţ
bisericesc şi dascăl de şcoală primară, Ştefan Cotigescu, care, îndemnat
de preotul Enache, parohul din Siliştea Crucii, jud. Dolj, scrie : O cro
nică a războiului pentru independenţă. Ea este caligrafiată pe Evanghe
lia bisericii din com. Siliştea Crucii de alt cîntăreţ bisericesc, Ioan Mitrănescu. Preotul Enache a fost acela care a pus la dispoziţie Evanghelia,
pe care sînt scrise 11 pagini format mare, frumos caligrafiate şi păstrate
azi în Muzeul Mînăstirii Jitianu, din Arhiepiscopia Craiovei. Sursele al
cătuitorului sînt propria lui experienţă şi mai ales relatările martorilor
oculari, participanţilor direcţi la evenimente, atît în interiorul ţării, cît
şi pe fronturile din sudul Dunării. Cronica a fost descoperită în 1976 de
P. S. Episcop Nestor Vornicescu Severineanul, vicarul Sfintei A rhiepis
copii a Craiovei, şi publicată sub titlul de mai sus 31.
Neamţ, Bacău şi Vaslui la războiul pentru independenţă 1877—1878 ;
28. A se vedea nume de călugări şi călugăriţe, f Nestor Vornicescu-Severineanul, art. cit., passim ;
la f Gherasim Cristea Piteşteanul, op. cit. ; Ierod. Ioanichie Bălan, Contribuţii ale minăstirilor nemţene in
războiul de independenţă 1877—1878, în «Biserica Ortodoxă Română», nr. 5—6/1977 ; Eustohia Ciucanu, sta
reţa mînăstirii Agapia, Călugăriţe din mînăstirea Agapia activlnd la «Crucea Roşie» In timpul războiului
nostru pentru independenţă 1877—1878, în «Biserica Ortodoxă Română», nr. 5—6/1977.
29. C. C. Giurescu, Istoria Românilor, ed. Il-a, p. 634.'
A se vedea pe larg şi părerea istoricilor bulgari : România In războiul de independenţă şi contribuţia
ei la eliberarea Bulgariei de sub dominaţia otomană, de Pr. C. Voicescu şi Diac. Marcel Manole, în «Biscrica Ortodoxă Românâ»', nr. 5—6/1977.
30. Şt. Pascu, Istoria României, Bucureşti, 1974, p. 290.
31. «Biserica Ortodoxă Română», XCIV (1976), nr. 5—6, p. 535—579 şi în extras.
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7. 1877 este fără îndoială un an de cotitură în istoria rom âni
lor, dar independenţa, cum spune frumos Prof. Virgil Cîndea, e o «perma
nenţă a istoriei românilor» 32, o constantă a vieţii, idealurilor şi aspira
ţiilor româneşti. Hăituiţi şi hărţuiţi mereu — pînă şi cuvintele acestea
sună strident în urechile noastre — ne-am dorit mereu liniştea şi pacea
între hotarele noastre. Străinilor pe care îm prejurări istorice pierdute în
negura trecutului i-au hărăzit să trăiască împreună cu noi, am căutat
mereu să le dăm din pacea noastră şi să-i lăsăm să prospere împreună
cu noi, tot aşa cum şi românii noştri pe care împrejurări similare i-au
situat în afara graniţelor noastre fireşti, împrejurul cercului românesc,
—delimitările exacte n-au fost niciunde şi niciodată în firea lucrurilor —
au căutat să se dezvolte în pacea naţiunilor care i-au cuprins între gra
niţele lor. Despre aceasta vorbeşte foarte frumos în discursul său
cu prilejul Centenarului independenţei, Preşedintele României, Domnul
Nicolae Ceauşescu 33.
1877 ne-a adus, prin jertfe uriaşe, o primă pace şi linişte sufletească,
mulţumirea din plin cuvenită după îndelungi nedreptăţi şi suferinţe. Va
veni apoi 1918 care ne va aduce unirea Transilvaniei cu România. După
secole, Dacia, se va putea numi din nou, Felix, cu toate că prin aceasta,
nu se va pune capăt definitiv zbuciumului. Vor mai veni umbre, dar
vor mai veni şi lumini.
8. — Dacă sîntem fericiţi să putem însemna în legătură cu Războiul
de independenţă jertfa şi contribuţia unanimă a întregului popor,
sîntem la fel de fericiţi să putem însemna contribuţia unanimă a Bi
sericii, a clerului şi a monahilor care au fost una cu inima ţării şi n-au
precupeţit nimic ci, cu generozitate şi eroism, au făcut şi ei totul pentru
victorie, pentru independenţă, pentru neatîrnare. încă odată, Biserica s-a
descoperit ca o Biserică a poporului, legată de popor, de viaţă, de n ă 
zuinţele lui, cum a fost întotdeauna şi cum va fi şi mai tîrziu, şi azi în
societatea contemporană, O Biserică slujitoare. Fidelă independenţei pe
plan politic şi naţional, Biserica va începe şi ea lupta pentru indepen
denţă şi pe plan bisericesc. Eminescu spunea că «România nu va fi, dar
nici nu a fost ^niciodată v a s a l ă ! » 34, cum de altfel spusese în Cameră şi
Mihail Kogălniceanu. Nici Biserica noastră n-a fost vreodată vasală. Ea
#

32. «Tribuna României», VI, 108, 1 mai 1977. A se vedea : Pr. prof. Mircea Chialda, Contribuţia
Bisericii Ortodoxe Române la cucerirea independenţei de stat a României, în «Studii teologice», XXIX, (1977),
nr. 5—6 ; f Nestor Vomicescu-Severineanul, episcop-vicar, Dascălul Ştefan Cotigescu din Cătunele Dolj,
cronicar al războiului pentru independenţă din 1877—1878; Idem, Lect. Mihai Rădulescu, Reflecţii asupra
războiului pentru independenţă. Note pe marginea unui roman de Gala Galaction; Idem, t Nestor Vornicescu, Acte şi fapte de întrajutorare ortodoxă la 1877, în «Orodoxia», XXIX (1977), nr. 2.
33. Scînteia din 10 mai 1877, p. 2, col. 1 : Unele populaţii cum sînt maghiarii, germanii, slavii,
tătarii şi alţii, s-au aşezat şi pe teritoriile locuite de români, legîndu-şi pentru totdeauna soarta de poporul
nostru, muncind şi trăind împreună, făurind laolaltă progresul material şi spiritual, luptînd cot la cot pentru
libertate şi independenţă, pentru dreptate socială şi o viaţă mai bună. In acelaşi timp, populaţii de naţio
nalitate română s-au aşezat pe teritorii vecine) rămînînd să convieţuiască cu popoarele respective. Acestea
au fost caracteristici ale procesului de formare a poporului român şi a popoarelor vecine, ca de altfel a
multor altor* popoare europene, ale constituirii lor în naţiuni distincte, în state naţionale de sine stă
tătoare».
34. «Timpul», 17 noiembrie 1877.
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a avut întotdeauna o anumită autonomie, atît în Moldova, cît şi în Ţara
Românească. Urmînd modelul proclamării independenţei la 9 mai 1877,
în 1885, Mitropolitul primat Calinic «declare! autocefală» Biserica O rto
doxă Română, cerînd abia după aceea recunoaşterea din partea Scau
nului ecumenic de la Constantinopol. Fireşte, aici n-a fost nevoie de un
război spre a se obţine recunoaşterea, dar de anumite eforturi şi de mare
hotărîre a fost totuşi nevoie. La 25 aprilie 1885, patriarhul Ioachim al
IV-lea emite Tomosul de re c u n o a ş te re 35.
Urmînd aceeaşi idee a independenţei şi suveranităţii pe planul po
litic şi spre a-i obţine complementarul definitiv şi pe plan religios, Bise
rica Ortodoxă Română va face încă un pas mai departe în 1925, cînd.
mitropolitul primat se va proclama P a tr ia r h 36 .El devine acum în chip
desăvîrşit un «egal» al celorlalţi patriarhi ortodocşi, inclusiv celui de la
Constantinopol, şi pe planul mare creştin, inclusiv celui de la Roma.
♦
*
*
A niversînd în 1977 Centenarul proclamării independenţei, românii
de pretutindeni, din ţară şi din alte ţări în care trăiesc îşi rem em o
rează un trecut glorios şi aduc un prinos de cinstire şi mulţumire tuturor
acelora care, dovedind inteligenţă şi patriotism, dăruire şi jertfă au ştiut
să lase urmaşilor un nume de care toţi se mîndresc şi pe care se stră
duiesc să-l transmită urmaşilor tot atît de pur, de demn, de mîndru,
de glorios.
t Episcop ANTONIE PLĂMĂDEALĂ
Viear patriarhal

/

35. Pr. prof. I. Rămureanu, La a 90-a aniversare a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, în voi.
«50 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române (1925—1975), 90 de ani de la Recunoaşterea Autocefaliei
Bisericii Ortodoxe Române 1885—1975», , Editura Institutului biblic şi de Misiune ortodoxă, Bucureşti, 1975,
p. 152-169.
36. înfiinţarea Patriarhiei Române, de Pr. prof. N. Şerbănescu, în «Idem», p. 170—186.

CONTRIBUŢIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE LA PĂSTRAREA
LIMBII ŞI UNITĂŢII NAŢIONALE A ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA
Privind trecutul nostru istoric, constatăm că Transilvania a avut un loc şi o
însemnătate deosebită în Istoria poporului român, fapt relevat alături de mulţi alţi
istorici şi de C. C. Giurescu 1. Transilvania a fost leagănul de formare a neamului
românesc. Aici a fost centrul puterii dacice, pe timpul lui Decebal, aici a fost Ulpia
Traiană Sarmizegetusa, capitala provinciei Dacia Traiana. După retragerea admini
straţiei romane, pe pămîntul Transilvaniei şi-a continuat viaţa elementul daco-roman,
singurul element autohton. Numeroase sînt mărturiile istorice despre continuitatea şi
prezenţa în acest ţinut a străromânilor, care sub conducerea voievozilor lor s-au opus,
timp îndelungat, stăpînirilor străine. Aici se întîlnesc şi primele cnezate ale lui Gelu,
Glad şi Menumorut (dovada continuităţii elementului daco-roman), pe urmele cărora
s-a înălţat voievodatul Transilvaniei 2. Din Maramureş au coborît primii descălecători de
ţară, Dragoş şi Bogdan, cel dintîi contribuind la întemeierea Ţării Moldovei, iar cel
de al doilea la cîştigarea independenţei e i 3.
Toate acestea dovedesc prezenţa continuă deosebit de intensă a vieţii româneşti
dincolo de Carpaţi. Aflaţi veacuri de-a rîndul sub stăpînire străină, românii din aceste
părţi au continuat să-şi «păstreze limba şi fiinţa lor naţională, rămînînd într-o strînsă
unitate sufletească cu 'fraţii lor dincoace de Carpaţi. Unul dintre factorii care au contribuit la păstrarea limbii şi a unităţii de neam a românilor din Transilvania l-a con*
*
stituit şi Biserica Ortodoxă Română. Această temă formează conţinutul lucrării de faţă.
4

1. Rolul Bisericii Ortodoxe din Transilvania în păstrarea limbii române.
a) Predica preotului în limba română
Ea

Un factor important în păstrarea unităţii poporului român l-a constituit limba.
forma icoana vie a originii noastre, şi era un mijloc puternic de unitate

1. Transilvania in istoria poporului român, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1S67. Transilvania a
fost
ccntrul pămîntului românesc, în care a pulsat mereu viaţa tracică, geto-dacă, daco-romană şi
apoi pentru totdeauna românească. Un cercetător istoric, Prof. univ. D. Berciu afirmă : «Transilvania
a ocupat o poziţie centrală în cadrul pămîntului românesc şi al unităţii de cultură, de limbă, de obi
ceiuri, de aspiraţii ale poporului român» (Unitatea străveche carpato-dunăreană, bază a dezvoltării istorice
uiterioare în volumul : Unitate şi continuitate in istoria poporului român, sub redacţia prof. univ. D. Ber
ciu, Editura Academiei R. S. România, Bucureşti, 1968, p. 31).
2. I. Lupaş, Voievodatul Transilvaniei în sec. X II şi XIII, în «Studii, conferinţe şi comunicări
istorice», voi. Iţ, Cluj, 1940, p. 3—32; Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, voi. f, Editura Dacia,
Cluj, 1971.
3. N. Iorga, Viaţa românească în Ardeal, Arad, 1926, p. 33 ; Din istoria Transilvaniei, voi. I, sub
îngrijirea lui Miron Constantinescu, ediţia a Il-a, Editura Academiei R. P. Române, Bucureşti, 1961,
p. 122-124.
*

552

BISERICA O R T O D O X Ă

ROMANĂ

între românii din toate Ş u t u r i l e rom âneşti4. Deşi se aflau sub dominaţii diferite,
românii vorbeau aceeaşi limbă şi, cum este ştiut, limba, prin natura ei,
are funcţia
de a uni. Pentru românii transilvăneni, Biserica Ortodoxă Română a avut un
rol d eose
bit în cultivarea cuvîntului, iar cuvîntul menţinea vie conştiinţa de neam a românilor din
această parte. Cu toate că în cultul Bisericii se folosea limba s la v o n ă 5 cuvîntul lui
Dumnezeu se propovăduia în limba română. Predica preotului era în limba credincioşilor, adică în limba română. Dintre mărturiile istorice amintim pe aceea a unui
preot sas din Bistriţa, care, într-o scrisoare din 1546, adresată prietenului său din
Breslau, Ioan Hessus, s p u n e a : «Românii nu citesc epistolele Sfîntului Pavel şi Evan
ghelia în limba lor, ci într-o limbă străină (slavonă) pe care n-o înţeleg mirenii, ci
le-o explică preotul l o r » 6. Ni s-a păstrat apoi o predică românească despre Tatăl
nostru copiată la 1619 de preotul Grigorie din Măhaciu după una mai vech e din s e 
colul al X V -lea sau al XVI-lea, publicată de B. P. H a ş d e u 7. A cest fapt arată că
în biserică se propovăduia Evanghelia în româneşte. Predica preotului în limba ro
mână a avut o însemnătate deosebită în păstrarea limbii şi a conştiinţei de neam
a românilor .
•

a

în epoca vech e constatăm un moment fericit de convergenţă între cultura cu
vîntului predată de preot şi cultura orală a românilor. înainte de a avea o cultură
scrisă, românii din Transilvania au avut o cultură a oralităţii/ Datorită acestui fapt
obştea credincioşilor era sensibilă la tot ce i se predica în limba sa, sub formă orală
şi astfel Biserica întreţinea limba v ie a poporului, care era liimba română. Întîlnirea
dintre cultura orală şi aceea a cuvîntului transmis de preot a contribuit la crearea
unei strînse legături între norod şi Biserica Ortodoxă, care avea să menţină mereu
vie conştiinţa naţională a poporului nostru.
Cît de puternică era această conştiinţă putem constata din faptul că primele
tex te româneşti , cunoscute pînă acum în manuscris, apar în nordul Transilvaniei, în
Maramureş şi ele sînt texte religioase, traduceri din Sfîntă Scriptură. Codicele V oroneţian, Psaltirea Şcheiană , Psaltirea Voroneţiană şi Psaltirea H u rm u za ch i 8. N u fără
semnificaţie este faptul că aceste texte care aveau să constituie începutul scrisului
în limba română apar în Transilvania. T extele maramureşene amintite, care ni s-au
păstrat în copiile făcute în secolul XVI, datează de la sfîrşitul secolului al XV-lea
sau primele două decenii ale secolului al X V I -le a 9 şi se datoresc unei iniţiative in
4. I. Lupaş, Studii şi conferinţe şi comunicări istorice, voi. I, Bucureşti, 1928, p. 24.
5. Şt. Meteş, Istoria Bisericii Româneşti din Transilvania, ediţia II, voi. I, Sibiu, 1935, p. 112;
I. Bianu în lucrarea sa «Despre introducerea limbii româneşti în Biserica Românilor» (Bucureşti, 1904),
arată că abia la începutul secolului al XVIII-lea limba română devine limbă liturgică prin scoaterea
limbii slavone din cultul Bisericii (p. 23).
6. «Foaie pentru minte inimă şi literatură», nr. 52; Braşov, 1847, «Revista critică şi literară,» II,
Iaşi, 1894, p. 260—263 ; apud. Şt. Meteş, op. cit., p. 113.
7. «Cuvente din bătrîni, II, Bucureşti, 1879, p. 117—135 ; vezi şi Şt. Meteş, op. cit., p. 497, nota 1.
8. Sextil Puşcariu, Istoria literaturii române. Epoca veche, ediţia II revăzută şi întregită, Sibiu,
1930, p. 66 ; N. Cartojan, Istoria literaturii române vechi, voi. I, Bucureşti, 1940, p. 47—49 ; G. Călinescu,
Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent, Bucureşti, 1941, p. 11; St. Ciobanu, începuturile
scrisului în limba românească, Bucureşti, 1941, p. 31, 35—36, 57 ; P. P. Panaitescu, Începuturile şi buruinţa
scrisului în limba română, Editura Academiei R. P. Române, Bucureşti, 1965, p. 66—74 ; Al. Piru, Istoria
literaturii române, val. I. ; Perioada veche, ediţia II revăzută, Bucureşti, 1970, p. 31.
9. Al. Rossetti, Despre data primelor traduceri româneşti de cărţi religioase şi despre curentele
culturale din secolul al XVI-lea, în «Limba rom ână», X(1961), p. 241—245 ; P. P. Panaitescu, op. cit.,
p. 70—74; I. Gheţie, Începuturile scrisului în limba română. Contribuţii filologice şi lingvistice, Editura
Academiei R. S. România, Bucureşti, 1974, p. 30—97.
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terne (a românilor din nordul Transilvaniei), legate de înţelegerea cuvîntului biblic
In limba română şi nu, cum a afirmat vechea istoriografie, influenţelor venite din
afară 10.
b) Cartea româneayscâ tipărită
Primele texte manuscrise româneşti au cunoscut o largă răspîndire în toate
părţile Transilvaniei pînă în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, cînd vor fi
puse în tipar de către diaconul Coresi, cel care prin bogata sa activitate tipografică
desfăşurată întîi la Tîrgovişte şi apoi în Transilvania, la Braşov, pune primele te 
melii ale limbi literare ro m â n eştiu .
Tipărirea în secolul al XVI-lea a primelor cărţi în limba română nu este o ur
mare a influenţei luteranismului la noi, cum adeseori s-a afirmat de către unii istorici
şi filologi 12, ci ea trebuie privită ca o operă de iniţiativă românească, ortodoxă 13. Cu
rentul Reformei nu a făcut decît să vină în întîmpinarea unor vechi aspiraţii şi ten
dinţe ale poporului român din Transilvania, iar ca mărturie avem textele maramure
şene apărute cu mult timp înaintea răspîndirii Reformei. Primele tipărituri în limba
română se fac cu sprijinul Bisericii ortodoxe româneşti şi sînt cărţi bisericeşti .
Tipăriturile lui Coresi (dintre anii 1559— 1581) au avut o largă circulaţie nu
numai în Transilvania, dar şi în Ţara Românească şi în Moldova, iar prin aceasta
au contribuit La formarea limbii literare unitare româneşti şi au făcut ca românii, din
toate ţinuturile româneşti, să se apropie tot mai mult sufleteşte l4. Tipăriturile biseri
ceşti din a doua jumătate a secolului al XVI-lea au prilejuit o puternică afirmare a
conştiinţei de neam şi de origine comună a tuturor românilor 15.
Circulaţia de cărţi devine factor de căpetenie în păstrarea conştiinţei naţionale.
Pînă în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, cînd apare istoriografia m oldove
nească, chiar şi după aceea, singurele cărţi care se tipăresc la noi şi se răspîndesc
pe toate plaiurile româneşti, menţinînd unitatea de limbă şi de credinţă, sînt texte
10. Părerea că începuturile scrisului românesc se datoresc influenţei luterane, susţinută de O. Densuşianu (Histoire de la langue roumaine, tom. II, Paris, 1914, p. 3—10), cît şi părerea, cea mai răspîndită,
a influienţei husite, părere susţinută de N. Iorga (Istoria literaturii româneşti, ediţia II, voi. I, Bucureşti,
1925,p. 100—125) şi împărtăşită de numeroşi filologi şi istorici ai literaturii noastre, ca S. Puşcariu (Istoria
literaturii române, voi. I, p. 64—66), N. Cartojan (op. cit., 48—49 ş. u.), nu rămîne valabilă, ea fiind
infirmată astăzi cu temeinice argumente de St. Ciobanu (op. cit., p. 1—57) şi P. P. Panaitescu (op. cit.,
p. 66—97), care arată că traducerile amintite se fac din impulsul necesităţilor didactico-religioase ale
românilor din nordul Transilvaniei şi nu datorită influenţelor străine.
11. S. Puşcariu, op. cit., p. 78 ; N. Cartojan, op. cit., p. 63.
12. N. Iorga, Istoria literaturii române, ediţia II, voi. II, Paris, 1926, p. 460 ; S. Puşcariu, op. cit.,
p. 73-74.
13. O contribuţie importantă în această problemă aduce P. P. Panaitescu, care arată că traducerea
şi tipărirea de cărţi bisericeşti în limba română nu porneşte de la luterani, nu a fost impusă de din
afară, ci s-a făcut din iniţiativă românească (op. cit., p. 132—163). Acest fapt arată că introducerea limbii
române în Biserică nu este opera luteranilor ci rezultatul unei acţiuni româneşti (ibidem, p. 150).
14. S. Puşcariu, op. cit., p. 78 ; N. Cartojan, op. cit., p. 63 ; N. Dobrescu, Rolul Bisericii în tre
cutul românesc, Bucureşti, 1909, p. 7 ; St. Meteş, op. cit., p. 143; C. C. Giurescu, Istoria Românilor,
voi. II, partea I, Bucureşti, 1937, p. 619.
15. A. Armbruster, Romanitatea romanilor. Istoria unei idei, Editura Academiei R. S. România,
Bucureşti, 1972, p. 242.
15 -
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s f in t e 16. Prin cartea bisericească tipărită, cărturarii noştri au strecurat în sufletul
credincioşilor nu numai frumuseţea cuvîntului dumnezeiesc, dar şi conştiinţa că apar
ţin cu toţii unei singure familii româneşti, vorbind aceeaşi limbă, avînd aceeaşi ori
gine şi cred in ţă 17.
Astfel în Prefaţa Noului Testament de la Bălgrad (1648) Simion Ştefan, mitro
politul Bisericii ortodoxe româneşti din Transilvania, exprimă nu numai trebuinţa
unei limbi literare unitare, ci şi ideea u n i t ă ţ i f tuturor românilor : «Noi derept a c e e î
ne-am silit den cît am putut, să izvodim aşa cum se înţăleagă t o ţ i ; iară, să (dacă) nu
vor înălege toţi, nu-i de vina noastră, ce-i de vina celuia ce-a răsfirat Românii printr-alte ţări, de s-au amestecat cuvintele cu alte limbi, de nu grăiesc toţi într-un chip» lR.
Conştiinţa unităţii naţionale a poporului român apare aproape în toate prefeţele
cărţilor tipărite în toate provinciile româneşti în decursul secolului al XVIII-lea.
Cartea românească de învăţătură a lui Varlaam, mitropolitul Moldovei, publicată la
Iaşi, în 1643, se îndreaptă către «toată seminţia românească» şi este oferită ca un
dar limbii româneşti» l9. Atunci cînd în 1645 apare Răspunsul la Catehismul calvinesc,
pentru apărarea românilor ortodocşi din Transilvania, ameninţaţi de propaganda cal
vină, mitropolitul Varlaam adresează cartea sa către cei «cu noi de un niam Ro
mâni, pretutindirea tuturor ce se află în părţile Ardealului» 20. Răspîndirea în ţinu
turile româneşti, a Cărţii româneşti de învăţătură, cum a fost cea a lui Varlaam sau
a altor înaintaşi ai noştri, ;a contribuit la păstrarea unităţii sufleteşti a rom ânilor21.
Ea era un simbol al prezenţei româneşti, al conştiinţei că toţi românii aparţin ace
luiaşi neam, vorbesc acelaşi grai şi au aceeaşi credinţă ortodoxă.
c) întreţinerea de şcoli în lirîiba română
Alături de predica în limba poporului, de sprijinirea tipăririi de cărţi în limba
română, Biserica a contribuit la păstrarea limbii şi conştiinţei naţionale prin Întreţi
nerea de şcoli în limba română. împrejurările grele din trecutul istoric au făcut ca
românii din Transilvania să aibă la început doar şcoli modeste. A ceste şcoli erau de
sat şi de m înăstire22. Veacuri de-a rîndul mînăstirile ortodoxe au servit poporului
drept şcoală. Aici copiii învăţau de la călugări scrisul, cititul, cîntările şi slujbele
bisericeşti. Şcoli de acestea erau la toate mînăstirile mai de seamă, ca la Bălgrad,
la Prislop, Sîmbăta de sus, Rîmeţi, Peri, Vad sau în Banat, la Hodoş-Bodrog, Semlacul
Mic şi C aransebeş23. Unii călugări părăseau mînăstirile şi poposeau iarna în dife
rite sate, strîngeau copiii şi-i învăţau carte rom ânească24. Cine dorea o învăţătură
mai aleasă îşi trimitea copiii la mînăstirile din Moldova sau Ţara R om ânească25. Nu
trebuie să uităm însă că modestele bisericuţe de lemn de la sate deţineau în trecut
şi rolul de a transmite poporului lumina cărţii. Intr-adevăr «tinda bisericii şi casa
dascălului... au fost cele mai vechi şcoli de învăţătură ale neamuului nostru»
16. N. Oartojan, op. cit., p. 126*
17. St. Paşca, Unitatea românească prin religie, retipărite din «Revista teologică», Sibiu,
1944,
p. 20—21. 18. N. Cartojan, op. cit., p. 105 ; G. Călinescu, op. cit., p. 14.
19. N. Dobrescu, op. cit., p. 17 ; N. Cartojan, op. cit., p. 112.
20. N. Cartojan, op. cit., p. 113.
21. Lupaş, Biruinţa limbii şi a culturii române in cursul veacurilor X V I —XVII, în «Studii, confe
rinţe şi comunicări istorice», voi. IV, Sibiu, 1943, p. 75.
22. St. Meteş, Istoria Bisericii Româneşti din Transilvania, p. 495.
23. Idem, Mînăstirile româneşti din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936, p. CVII—CVIII.
24. Ibidem, p. CVIII.
25. Ibidem.
26. Idem, Istoria Bisericii Româneşti din Transilvania, p. 499.
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Dintre şcolile bisericeşti, care au jucat un rol deosebit de însemnat în perioada
veche, putem aminti şcoala românească de pe lîngă biserica Sfîntul N icolae din
Şcheii Braşovului de la sfîrşitul secolului al XVI-lea şi şcoala de la Săliştea Sibiului,
de la începutul secolului al X V II-le a 27.
Toate aceste şcoli 'româneşti, întreţinute de Biserica Ortodoxă, au avut impor
tanţa lor în viaţa românilor din Transilvania, întrucît ele au contribuit la păstrarea
şi dezvoltarea limbii române.! Prin toată activitatea culturală a Bisericii a pătruns în
căsuţele românilor din Transilvania, din acele timpuri grele, lumina, care le-a destăi
nuit, că n-au nimic mai scump pe acest pămînt, ca neamul, legea şi limba strămo
şească 28. A ceasta constituie primul aspect al rolului pe care Biserica Ortodoxă l-a
avut în trecutul istoric al poporului nostru.
2.
silvăneni.

Contribuţia Bisericii Ortodoxe la păstrarea unităţii naţionale a românilor tran

După cum arată cea mai mare parte dintre mărturiile istorice, începutul creşti
nismului la români coincide ou începutul fiinţei noastre ca neam, ceea ce a determinat
formarea unei legături intime între credinţă şi neam. în trecutul nostru istoric, cu
deosebire în Transilvania, se poate vedea legătura strînsă ce a existat între sufletul
poporului şi Biserica sa străm oşească29. Acest fapt a fost un sprijin în păstrarea uni
tăţii noastre etnice, adică a unităţii de neam, de lege (sau credinţă) şi de limbă.
Aflaţi sub stăpîniri străine în trecutul istoric, românii din ţinuturile româneşti «au
rămas uniţi unii cu alţii prin credinţa lor ortodoxă»3o. In împrejurările grele ale
istoriei, Ortodoxia a constituit pentru ei un factor de unitate spirituală şi naţională.
Referindu-ne la Transilvania, constatăm că pentru poporul român de aici Orto
doxia devenea sprijinul spiritual al existenţei sale ca neam. Pentru el unitatea de
neam, de lege şi de limbă era un totul inseparabil, iar păstrarea unităţii de lege echi
vala cu păstrarea unităţii de neam şi de limbă. în lumina acestui principiu trebuie
să înţelegem rolul Bisericii Ortodoxe în trecutul istoric al românilor din Transilvania.
Conştiinţa unităţii poporului român din Transilvania s-a format prin contrast
cu situaţia privilegiată a celor «trei naţiuni» recunoscute şi a celor patru religii recepte
faţă de care românii se aflau într-o stare de inferioritate politică, religioasă şi socialeconomică 31.
a) Politică, deoarece potrivit uniunii dintre nobilii unguri, saşi şi secul, din
1437f românii ortodocşi, deşi formau majoritatea populaţiei din Transilvania, nu erau
recunoscuţi ca naţiune politică asemenea celor «trei naţiuni». Drept urmare, ei erau
excluşi din viaţa politică, nu aveau reprezentanţi în dietă sau în guvern f şi nici organ politic propriu.
b) Religioasă, deoarece Biserica Ortodoxă, căreia îi aparţineau românii, nu re
prezenta o religie receptă, ci numai una «tolerată».
c) Social-economică, pentru că marea parte a ţărănimii româneşti, aflîndu-se
în starea de iobăgie, era supusă la o serie de dijme, servicii grele şi p restaţii32.
27.
29.
30.
31.
32.

Ibidem, p. 501.
28. Ibidem, p. 503.
I. Lupaş, Studii, conferinţe şi comunicări istorice, voi. I, Bucureşti, 1928, p. 20.
Idem, Zur Geschichte der Rumănen. A ufsătze und Vortrdge, Sibiu, 1943, p. 16.
C. C. Giurescu, Istoria Românilor, voi. III, partea I, Bucureşti, 1942, p. 367, 393.
Ibidem, p. 393.
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încă din secolele XV— XVI se ajunge la excluderea treptată a românilor din
viaţa politică şi economică a T ransilvaniei33. Starea se agravează în veacurile urmă
toare, aşa încît în secolul al XVII-lea pe timpul principiilor Gheorghe Râkoczi I
(1630— 1648) şi Gheorghe Râkoczi II (1648— 1660), în constituţiile din 1635, 1646, ca
şi în Approbatae Constitutiones din 1653 se formulează principiul că românii din
Transilvania sînt simplii «toleraţi» şi că ei «se suferă provizoriu în ţară (pro* tempore) pînă le va plăcea principilor şi pământenilor ţării (usque ad benieplacitum
Principum et Regnicolarum)» ^
Constituţia Transilvaniei întemeiată pe cele «trei naţiuni politice» şi patru re
ligii recepte, excludea deci din cadrul ei o întreagă naţiune şi o r e lig ie : poporul
român şi religia lui ortodoxă, socotite doar to le r a te 35. Drept urmare, preoţimea orto
doxă română din Transilvania a avut aceeaşi soartă ca şi poporul ei şi aceasta a creat
o strînsă legătură sufletească între popor şi preoţi, care avea să fie folositoare Bisericii
şi neamului n o stru 36. In condiţiile istorice date, poporul român din Transilvania a
găsit în Ortodoxie unul dintre factorii prin care îşi putea păstra unitatea sa ca neam,
de care avea aşa de mare nevoie în procesul de apărare faţă de «naţiunile politice»
recunoscute 37.
In Transilvania numai românii erau ortodocşi. Astfel Ortodoxia devine o notă
distinctivă a românilor care formau marea majoritate a populaţiei din Transilvania
şi prin aceasta «contrafortul spiritua'l al conştiinţei (lor) de neam» 38. Lipsa unei cîrmuiri sau conduceri politice proprii a făcut ca rolul Bisericii să crească în viaţa
credincioşilor ortodocşi români din Transilvania. Ca reprezentant al unei ordini spiri
tuale, preotul avea o mare autoritate în rîndul credincioşilor de aici şi această autori
tate constituie un factor de unitate spirituală, apropiindu-i pe români întreolaltă. Rolul
preotului e mult mai accentuat aici decît în altă parte. în jurul Bisericii avea să se
desfăşoare, mult ţimp, viaţa credincioşilor de pe acest pămînt românesc. Intr-adevăr,
istoria Transilvaniei nu este o istorie de domnitori, ci «o istorie de siate şi de preoţi» 3Î).
Veacuri de-a rîndul, vlădiica din Bălgraid era nu numai conducătorul spiritual
al românilor din Transilvania, dar şi cel politic ; el deţinea, într-o oarecare măsură,
locul domnitorului din Ţara Românească sau M o ld o v a 40. Aşa cum spunea N. Iorga,
poporul român din Transilvania «şi-a trăit... viaţa sa proprie în formele religioase,
prin care în locul Voievodului a răsărit Vlădica, în locul cneazului sau judelui pro
topopul, în locul ostaşului preotul. Astfel la dînşii viaţa aceasta bisericească este
nesfîrşit superioară ca valoare, vieţii bisericeşti de la noi, 'fiindcă în singura formă
pe care ei o aveau la îndemână au concentrat tote necesităţile lor de manifestare pe
toate terenurile. E ca un copac rămas singur dintr-io pădure tăiată. Toate forţele
33. K. Hitchins, Cultură şi naţionalitate in Transilvania, Editura
Dacia, Cluj, 1972, p. 33.
34. C. C. Giurescu, op. cit., p. 373, 393; Istoria României, voi. III, sub redacţia lui A. Oţetea,
D. Prodan, M. Berza, Editura Academiei R. P. Române, Bucureşti, 1964, p. 163, 237.
35. C. C. Giurescu, op. cit., p 373 ; Istoria României, voi. III, p. 237 ; Din istoria Transilvaniei,
voi. I, Editura Academiei R. P. Române, Bucureşti, 1961, p. 228.
36. I. Lupaş, Istoria bisericească a românilor ardeleni, Sibiu, 1918, p. 52, 88.
37. L. Blaga, Gîndirea românească în Transilvania în secolul al XVIII-lea, Editura ştiinţifică,
Bucureşti, 1966, p. 31.
38. Ibidem, p. 91, 93.
39. N. Iorga, Sate şi preoţi din Ardeal, Bucureşti, 1902, p. 8.
40. C. C. Giurescu, Istoria Românilor, voi. III, partea I, p. 367.
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pămîntului, care
trebuiau să se răsipmdească înarborii tăiaţi, se adună îmtr-însul,
şi atunci este o splendoare de d esăvîrşire' în ramurile lui, o putere de viaţă în fie
care frunză, c e nu se întîlnesc la niciunul dintre «cei mai zdraveni copaci în împre
jurările obişnuite» 41. în timpurile de grea încercare pentru românii din Transilvania,
Ortodoxia, ca factor de păstrare a fiinţei lor naţionale, ia funcţia de «lege româ
nească» 42.
A ceastă lege românească sau «lege a neamului» a dăruit poporului român din
Transilvania puterea să reziste, în cursul secolelor XVI şi XVII, propagandei lute
rane şi calvine prin care se urmărea atragerea românilor la o altă credinţă şi rupe
rea unităţii sufleteşti cu fraţii români din MoQidova şi Ţara Românească.
După cum
arată documentele istorice, prin silnicii, atît de ordin politic, cît
şi cultural, stăpînirea străină va căuta să-i atragă' pe români la altă credinţă43. Nimic
insă nu i-au putut abate pe români de la credinţa lor strămoşească. Astfel, la 1583, că
lugărul italian iezuit /Antonio Possevino scrie despre românii din Transilvania că, în
ciuda tuturor încercărilor, ei «sînt statornici în legea lor şi în ritul grecesc» 44.
'în secolul al XVII-lea se intensifică eforturile pentru calvinizarea românilor.
Principele Gabriel Bethlen (1613— 1629) caută să-i atragă pe români prin tipărirea
de cărţi şi deschiderea de ş c o l i 45. Sub principii calvini Gheorghe Râkoczi I şi Gheor
ghe Râkoczi II,
Biserica Ortodoxă Română din Transilvania trece printr-o epocă
frământată, fiind supusă controlului din partea superintendentuliii calvin şi silită să
primească o serie de condiţii callvine46. Toate încercările de a răpi românilor cre
dinţa lor ortodoxă au fost zadarnice. In 1640, superintendentul calvin, Ştefan
Katona Gelejinus, scria principelui Gheorghe Râkoczi I că s-a străduit să caute
printre preoţii români vreun candidat pentru scaunul episcopal vacant (calvin) de la
Alba-Iulia, dar nici unul nu vrea să-şi părăsească credinţa isa ortod ox ă47. îm po
triva încercării de dezibinare a unităţii spirituale a românilor s-au ridicat vlădicii
de la Bălgrad, ca Ilie Iorest, Simion Ştefan şi Sava Brancovici, care au pecetluit cu
martiriull lor legea străm oşească48. îm acest veac lupta românilor pentru apărarea
credinţei lor ortodoxe echivala cu lupta pentru păstrarea fiinţei lor e t n ic e 49. Credinţa
ortodoxă devine acum mijlocul sau forma prin care românii se puteau afirma ca neam.
Aşa se explică că la sfîrşitul secolului al XVII-lea Biserica Ortodoxă din Transilvania
râmîne singura instituţie care îi reprezenta într-adevăr pe rom âni50.
Un factor important în păstrarea limbii şi unităţii de neam a românilor din
Transilvania l-au constituit şi relaţiile lor strînse cu celelalte Ţări R om âne51. Temeiul
acestor relaţii neîncetate îl constituie faptul că de o parte şi de alta a Carpaţilor locuia
41. N. Iorga, Istoria Românilor din Ardeal şi Ungaria, voi. I, Bucureşti, 1915, p. 13.
42. I. Lupaş, Istoria Bisericii Române, ediţia VIII, Craiova, 1944, p. 207.
43. St. Meteş, Istoria Bisericii Româneşti din Transilvania, voi. I, p. 80—81, 210 ; C. C. Giurescu,
.’aoria Românilor, voi. II, partea II, Bucureşti, 1937, p. 622.
44. A. Veress, Fontes Rerum Transylvanicarum, voi. III, p. 64 apud I. Lupaş, Istoria bisericească
- românilor ardeleni, p. 30—31.
45. St. Meteş, Istoria Bisericii Româneşti din Transilvania, p. 186.
46. Ibidem, p. 188—205.
47. I. Lupaş, Documente istorice transilvane, voi. I (1599—1699), Cluj, 1940, p. 209—210.
48. N. Iorga, Sate şi preoţi din Ardeal, p. 52—78 ; I. Lupaş, Istoria bisericească a românilor arde
leni, p. 64—75.
49. N. Iorga canacterizează această perioadă ca o «luptă pentru naţionalitate în forma legii ro
mâneşti» (Istoria Românilor din Ardeal şi Ungaria, voi. I, p. 237).
50. K. Hitchins, op. cit., p.
34.
51. N. Iorga, Istoria Românilor din Ardeal şi Ungaria, p. 157—159 ; I. Lupaş, Istoria bisericească
z românilor ardeleni, p. 93—97.
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acelaşi neam, cu aceeaşi credinţă şi limbă. Voievozii noştri din Ţara Românească
şi Moldova, începînd cu Vlaicu-Vodă, Radu cel Mare, N eagoe Basarab, Constantin
Brîncoveanu, respectiv Ştefan cel Mare, Petru Rareş şi alţii, ori de cîte ori stăpîneau
ţinuturi sau sate româneşti în Transilvania, ce l dintîi lucru ce-1 făceau era ca să
înfiinţeze o biserică sau o mînăistire (cuim a fost cea de la Prislop sau Vad), punînd
în fruntea ei un egumen saiu vlăJdică52. Avînid sub stăpînirea lor ţinuturi din Tran
silvania, domnitorii puteau să ajute necontenit Biserica românilor die aici. A ceste
ajutoare sînt n u m eroase53. Legături strînse bisericeşti (alături de legături pe calea
negoţului, prin pribegi, veniţi din Ţările Române, care lupta pentru scaunul dom
nesc, prin curieri, etc.) se continuă fie prin vlădici saiu clerici veniţi din Moldova
în Transilvania sau prin clerici din Transilvania care îşi găseau adăpost în Moldova
sau Ţara Românească, fie pirin preoţi hirotoniţi la Suceava sau T îr g o v işte 54. Rela
ţiile românilor transilvăneni cu celelalte Ţări Române întreţineau vie conştiinţa uni
tăţii lor de neam şi de limbă.
'
La sfârşitul veacului al XVIiI-lea se produce o schimbare in viaţa poporului
româii din Transilvania. După ce timp llmdelumgat, în secoleLe XVI şi XVII, a avut
de luiptat ou calvinis-mul, Biserica Ortodoxă trebuie acuim să se apere faţă de pro
paganda catolică susţinută de dinastia haJbsiburgică, care, prin ocuparea Transilvaniei
în 1688, depune neîncetate eforturi pentru a-şi întări stăpînirea p-olitiică în această
provincie. Supus unei întreite silnicii (social-economică, administrativ-militară şi
religioasă) şi ispitit de făgăduinţa uşurării situaţiei, o parte din clerul român a ac
ceptat unirea cu Roma p a p a lă 55. Prin unirea religioasă de la 1698— 1700 stăpînirea
habsburgică a urmărit să dezbine poporul român din Transilvania şi pe de o parte din
tre românii de aici să-i înstrăineze de restul neamului prin ruperea legăturilor bise
riceşti cu Ţările Române 56.
In ciuda tuturor încercărilor, uniaţia nu a reuişit să dezibine poporul român,
ci ea deschide în cursul veacului al XVIII-lea un lanţ neîntrerupt de acţiuni pentru
apărarea legii româneşti, a unităţii naţionale. Imediat după unire populaţia româ
nească, îndeosebi cea din sudul Transilvaniei (părţile Braşovului, Făgăraşului, Sibiului,
Hunedoarei, Zarandului etc.), regiune care era în legături mai strînse cu Ţara Româ
nească, se ridică în repetate rînduri împotriva u n ia ţiei57. In tot cursul veacului al
XVIII-lea românii ortodocşi îşi fac simţită existenţa lor prin lupte continui, rămînînd
neclintiţi în credinţa lor strămoşească. în 1760 ţăranii răsculaţi conduşi de călugărul
Sofronie declară : «Religia nu ne-o părăsim pînă cînd trăim» 58. Lupta românilor îm
potriva uniaţiei, pentru apărarea legii strămoşeşti, însemna în acelaşi timp o luptă pen
tru apărarea identităţii lor etnice 59. După o strădanie de 60 de ani în apărarea Orto
doxiei, timp în care românii ortodocşi nu au avut un episcop al lor, recunoscut de
52. St. Meteş, op. cit., p. 97—98.
53. Idem, Minăstirile româneşti din Transilvania şi Ungaria, p. 1—2, 84, 96, 100, 136, 149,
198—200 etc.
54. N. Iorga, Istoria Românilor din Ardeal şi Ungaria, voi. I, p. 157—159.
55. C. C. Giurescu, Istoria Românilor, voi. III, partea I, p. 372—374 ; Pr. Prof. D. Stăniloae,
Uniatismul din Transilvania. Încercare de dezmembrare a poporului român, Bucureşti, 1973, p. 11—20.
56. C. C. Giurescu, op. cit., p. 376; I. Lupaş, Istoria unirii românilor, Bucureşti, 1937, p. 205.
N. Iorga, arată că «Biserica unită era o creaţie artificială ; nu pornise dintr-o convingere» (Istoria romănilor din Ardeal şi Ungaria, voi. I, p. 357).
*
57. Lucrarea apare la Sibiu, voi. I în 1920, iar volumul II în 1930.
58. St. Meteş, Minăstirile româneşti din Transilvania şi Ungaria, p. XLI.
59. N. Iorga, Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria, voi. II, p. XIV.
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curtea de la Viena, împărăteasa Maria Tereza este silită în 1759, să dea un decret de
toleranţă, recunoscând existenţa legală a românilor ortodocşi din Transilvania şi să
ie numească un episcop în persoana lui Dionisie N o v a c o v ic i00. Lupta românilor însă
continuă.
Biserica Ortodoxă rămiîne mereu o Biserică legată de p o p o r61, sprijinind lupta
acestuia pentru idealurile lui: libertate şi unitate politică-naţională. Astfel în 1791— 1792,
memoriul românilor cunoscut suib nuimele de Supplex Libellus V alachorum este îna
intat Cuinii de la Viena, în nuimetle întregii naţiuni, de către episcopul ortodox
Gherasim Ajdamovici şi episcopul unit, loan Bob. Episcopul Gherasim Adamovici pri
meşte mandat s l t ,pile ce la Viena în calitate de «deputat al naţiunii române» .şi să
intervină pentru principiile din Supplex : recunoaşterea poporului român ca naţiune
şi dobîndirea de drepturi ©gale cu celelalte naţiuni din Transilvania62. Supplex -ufl nu
a primit aprobarea dietei, dar a marcat o etapă însemnată în Lupta poporului român
din Transilvania pentru emancipare naţională 63.
Pe timpul semivacanţei episcopale dintre anii 1796— 1810, Consistorul bisericesc
din Sibiu cere să i se acorde dreptul de a trimilte ivn reprezentant al său la şedin
ţele dietei din Transilvania, ca să apere interesele clerului ortodox şi ale poporului
român64. Nici această cerere nu a avut vreun rezultat, dar a constituit o dovadă a
conştiinţei naţionale care era atît de trează la începuitorl secolului al XlX-ilea în
mijlocul credincioşilor şi al preoţimii ortodoxe din Transilvania.
Veacul al XlX-lea este dominat pe plan bisericesc-naţional de figura Mitropoli
tului Andrei Şaguna al Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania. în ciuda regi
mului de oprimare a românilor de sub stăpinirea* habsburgică, din decada absoiutistă (1849—1859), Andrei Şaguna a căutat să facă .tot ce i-a stat în putinţă pentru
î sluji interesele poporului român şi idealul acestuia de libertate şi unitate naţională.
Se cunoaşte rolul. îndeplinit de Şaguna în revoluţia de la 1848, pregă
tită de Simion Bărnuţiu şi alţi tineri revoluţionari. împreună cu episcopul unit,
loan Lemeni, Andrei Şaguna conduce vestita adunare naţională din 3/15 mai 1848
de pe Oîmpia Libertă-ţii de l'a Blaj, la care se elaborează programul de autodetermi
nare naţională. Adunarea de la Blaj alege un comitet naţional permanent în frunte
cu Şaguna ca preşedinte şi cu Siimion Bărnuţiu ca vicepreşedinte. Tot atunci se aleg
încă două comisii, din care una, în frunlte cu vlădina Şaguna merge la Viena pentru
* înfăţişa împăratului dorinţele şi cererile naţiunii rom ân e65. în anul următor, în
60. I. Lupaş, Istoria bisericească a românilor ardeleni, p. 121—123 ; C. C. Giurescu, op. cit.,
Z 579—380.
61. Cincizeci de ani de la unirea Transilvaniei cu România. Contribuţia clerului român la luptele
s p o r u lu i român pentru libertate naţională şi unitate, cu colaborarea : Pr. Prof. D. Stăniloac, Pr. Prof.
1 lonescu, Asist. Mircea Păcurariu, Pr. Ilie Georgescu, Prof. Al. Elian, Diac. Prof. Em. Vasilescu, Pr.
?-df. A. I. Giurea, Pr. Prof. M. Chialda, Pr. Prof. I. Rămureanu, etc., în revista «Biserica Ortodoxă
îem ână», (1968), nr\ 11 —12, p. 1291.
62.
S. Dragomirj Vorespondenţa episcopului Gherasim Adamovici şi mişcarea de
emancipare a
zarului şi poporului românesc in anul 1791, extras din «Revista teologică», Sibiu, 1911, p. 1—15; I. Lupaş
V-Lzunea episcopilor Gherasim Adamovici şi loan Bob la Curtea din Viena in anul
1792, Sibiu, 1912,
î 7—12, 26—30, 44 ; N. Iorga, Istoria românilor din Ardeal, voi. II, p. 68.
63. A. Oţetea, Istoria poporului român, Editura ştiinţifică, Bucureşti,
1970, p. 199.
64.
I. Lupaş, Sibiul ca centru al vieţii româneşti din Ardeal, extras din «Anuarul Institutului de
scorie naţională», voi. V, Cluj, 1928, p. 29.
65.
I. Lupaş, Mitropolitul Andrei Saguna. Monografie istorică, Sibiu, 1911, p. 60—74 ; N. Iorga,
■VLzruz Românilor din Ardeal, voi. II, p.- 158—173 ; Idem, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase
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25 februarie 1849, Andrei Şaguna se înfăţişează din nou înaintea împăratului şi-i
prezintă o petiţie prin care românii din Transilvania cereau unitate politică şi autonomie în cadrul m onarhiei66.
Pretutindeni, la conferinţele şi congresele naţionale politice, la senatul imperial
din Viena (1860) sau la dieta transilvană din Sibiu (1863— 1864), Şaguna aipără cauza
naţională a românilor. Toţi ştiau că prin el vorbeşte un popor în tr e g 67. Vlădica Şa
guna sublinia legătura strînsă ce există între ortodoxie şi naţionalitate, că destinul
uneia este legat de destinul celeilalte 68.
în condiţiile istorice date, Andrei Şaguna caută să realizeze unitatea românilor
pe plan spiritual şi în 1864 obţine reînfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe Române din
Transilvania, iar cîţiva ani mai tîrziu, în 1868, îi dădu o organizare proprie prin
Statutul o r g a n i c 6J\ în perioada lui Şaguna, Biserica Ortodoxă devine un sprijin real
al românilor din Transilvania în mişcarea lor pentru drepturi naţional-politice70.
In a doua jumătate a secoiliului al XlX-’lea, perioadă caracterizată prin poli
tica de deznaţionalizare, Biserica Ortodoxă continuă să fie animatorul principal al
poporului român din Transilvania în lupta de apărare a limbii şi fiinţei sale e t n ic e 71.
Desăvîrşirea statului naţional unitar român la 1918, prin unirea Transilvaniei cu
România, constituie urmarea firească a unei pregătiri istorice de sute de ani, în
cursul cărora şi Biserica Ortodoxă Română şi-a adus contribuţia la păstrarea limbii
şi unităţii de n e a m 72. Unirea Transilvaniei cu România de la 1918 va atrage după
sine unificarea bisericească din 1948, prin actul de reîntregire a Bisericii Ortodoxe
Române.
*

Studiul de faţă axe menirea să arate, în lumina mărturiilor istorice, rolul pe care
Biserica Ortodoxă Română l-a avut în păstrarea limbii şi unităţii de neam a poporu
lui român din Transilvania şi să pună în evidenţă faptul că în tot trecutul său istoric Biserica noastră ortodoxă a fost alături de poporul 'român, slujindu-1, şi arătînd
că nimic nu e mai scump fin viaţă decît neamul, limba şi llegea strămoşească.
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a românilor, ediţia II, voi. II, Bucureşti, 1932, p. 267-277 ; Idem, Historia des
Roumains, voi. IX,
Bucarest, 1944, p. 2 2 3 -2 3 6 ; K. Hitchins, Studii privind istoria modernă a Transilvaniei, editura Dacia,
Cluj, 1970, p. 30.
66. I. Lupaş, op. cit., p. 75—85.
67. N. Iorga, Histoire des Roumains, voi. IX, Bucarest, 1944, p. 235; K. Hitchins, Culttură şi
naţionalitate în Transilvania, Cluj, 1972, p. 54.
68. K. Hitchins, op. cit., p. 56.
69. N. Iorga, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, ed.
II, voi. II, p. 282 ;
I. Lupaş, Istoria Bisericii Române, p. 163; K. Hitchins, Andreiu Saguna and the
Restoration of the
Romanian Orthodox Metropolis in Transylvania 1846—1868, în «Balkan Studies»1, VI/1965.
70. I. Lupaş, Istoria bisericească a românilor ardeleni, p. 228.
71. K. Hitchins, Cultură şi naţionalitate în Transilvania, p. 72.
72. I. Lupaş, Istoria Bisericii Române, p. 206.
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Constantin C. G i u r e s c u - Dinu C. G i u r e s c u , Istoria românilor,
voi. 2. De la mijlocul secolului al XlV-lea pînă la începutul seco
lului al XVII-leaf Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti,
1976, 448 p.
La doi ani neîmpliniţi de la tipărirea primului volum (şi la un an de la ediţia
a Il-a a primului volum), autorii : acad. Constantin C. Giurescu şi prof. dr. Dinu C.
Giurescu ne bucură cu continuarea prestigiosei lor Istoria Românilor, volumul 2, care
~uprinde perioada istorică de după întemeierea statelor româneşti şi pînă la sfîrşitul
domniei lui Mihai Viteazul, respectiv răstimpul de la 1352 pînă la 1606.
într-o succintă Prefaţă (p. 5), autorii precizează că în acest volum precumpă
nesc îndeosebi faptele şi expunerile de politică internă şi ex ternă, relaţiile diploma
tice şi evenim entele militare, adică istoria politică, diplomatică şi militară a ţărilor
româneşti. Dezvoltarea economică, clasele şi categoriile sociale, instituţiile şi creaţiile
rulturale-artistice din acest interval de timjp (peste 250 de ani), formează cuprinsul
volumului următor — 3. Din acestea citează doar, şi în volumul 2, pe acelea cu
semnificaţii de repere în configuraţia fiecărei etape istorice.
In cap. 1, — Privire generală asupra istoriei politice a românilor în răstimpul
1352— 1606 (p. 7— 21), se arată că faptul esenţial al istoriei românilor din acest răs
timp este continuitatea statelor româneşti, existenţa lor neîntreruptă politică-geoqrafică, cu organizări administrative şi militare în frunte cu voievozi şi domni, cu
organizaţii bisericeşti — mitropolii şi episcopii, biserici, preoţi, mînăstiri, călugări şi
egumeni, cu viaţa economică şi sistem vamal şi monetar, cu viaţă culturală proprie
si realizări arhitectonice şi artistice valoroase, la fel ca toate statele şi popoarele
europene, în timp ce la sudul Dunării şi în centrul Europei au dispăruit mai multe
state — precum Bulgaria, Imperiul bizantin, Serbia, Muntenegru, Albania, Ungaria
parte din ea prefăcută în paşalîc, în 1541). Statele româneşti: Ţara Românească,
Moldova şi Transilvania, deşi mai mici şi înconjurate de ţări mari şi expansioniste
au subzistat datorită «unei juste îmbinări între spiritul politic-diplomatic şi cel mi
litar. între «ascuţişul minţii» pentru perioade mai lungi şi «'ascuţişul săbiei» în mo
mentele de criză, cînd nu mai exista altă soluţie». Astfel, războaiele, cu imensul
lor tribut de jertfe de oameni şi de bunuri, dar şi cu pagini de patriotism şi de v i
tejie de epopee, n-au fost în zadar. Ele au impus turcilor — pericolul cel mai mare
al existenţii şi libertăţii ţărilor româneşti din acest răstimp — să recunoască şi să
menţină existenţa şi autonomia de stat şi politică a ţărilor româneşti. La această
situaţie au contribuit hotărîtor şi interese economice, adică faptul că ţările româ
neşti, prin bogăţia lor, erau grînarul de aprovizionare al imperiului otoman, «keler»
cămară de provizii), al împărăţiei, cum le numeau turcii.
O altă constantă istorică a acestor veacuri este permanenta interdependenţă
intre ţările româneşti, o continuă şi strînsă legătură între Ţara Românească, Mol
dova şi Transilvania, legătură etnică, politică, economică, culturală (la care se poate
adăuga şi cea religioasă-bisericească). Carpaţii n-au fost niciodată ziduri despărţi-
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toare între ţările româneşti. Românii au comunicat unii cu alţii prin trecători şi po
teci (au existat 9? de asemenea trecători şi poteci). Cu atît mai puţin Milcovul. Cir
culaţia populaţiei, dintr-o parte şi din altă parte, mai precumpănitor din Transilvania
în Moldova şi Ţara Românească, este o continuă realitate istorică, precum şi circu
laţia de cărţi, bunuri economice, relaţii bisericeşti. A cestea iau contribuit la formarea,
întărirea şi menţinerea unităţii etntice, de neam şi religioase, pe care Mihai Viteaziul
a prefăcut-o, într-un ceas istoric, în unitate politică şi de stat, trasînd urmaşilor
linia şi ţelul neamului românesc, «legea inevitabilă a destinului», împlinită în între
girea geografică, politică şi de stat din 1918.
De asemenea, realitate istorică este că întinderea geografică a statelor româ
neşti, hotarele teritoriale ale ţărilor româneşti din secolele XIV—XVI sînt, cu e x 
cepţia unor zone mici dobrogene, cele ale spaţiului geografic şi de formare şi de
vieţuire neîntreruptă a poporului român şi coincid cu cele din 1918 — adică
de la
ţinutul dobrogean şi moldovean al Mării Negre, pînă în nordul Moldovei, Maramu
reşul, Banatul şi pe Dunăre în jos- Ţările române nu au dus niciodată o politică de
cuceriri şi de anexiuni de teritorii străine. Grija şi strădaniile politice-militare ale
românilor au fost călăuzite spre apărarea pămînturilor proprii, nu spre lărgirea ho
tarelor în dauna ţărilor vecine sau a altor popoare.
După această privire generală, autorii înfăţişează istoria propriu-zisă în com
plexul ei concret de evenimente, domnitori, războaie, relaţii politice-diplomatice, în
succesiune cronologică şi a ltern a tiv : Ţara Românească—Moldova—Transilvania.
Spaţii mai largi acordă epocilor mai importante prin însemnătatea domnitorilor şi a
evenimentelor, cum sînt cele ale lui Mircea cel Bătrîn, Vlad Ţepeş, N eagoe Basarab,
Mihai Viteazul, în Ţara Românească; Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, în M ol
dova ; Iancu de Hunedoara, în Transilvania. Dar nu sînt trecuţi cu vederea nici
domnitorii de mai mică importanţă. Toţi sînt pomeniţi pe nume, cu datele istorice,
cu meritele şi scăderile lor.
Şi mulţi au fost a c e ş t ia ! Mulţi au rîvnit tronurile ţărilor româneşti, ajiunse
obiecte de vînzare, de lupte şi crime între moştenitori, fraţi şi rude, de intervenţii
politice şi militare ale ţărilor vecine... De exemplu, pe întinsul nici al unui secol,
de la 1508 pînă la 1593, aproximativ opt decenii .şi jumătate,
în Ţara Românească
(Muntenia) s-au înregistrat 34 de domnii, cu 25 de domni, din care 23 au cîrmuit
efectiv, iar 2 numai nominal. In acest timp, turcii majorînd preţul domniilor, domnii,
ca să-şi scoată banii daţi, plus dobînzile, plus şi cîştiguri, au mărit, aproape fiecare,
dările, toate pe seama poporului şi a ţării. Pentru ca să-şi menţină sau să recîştige
tronul, unii domni s-au lepădat de neam şi de credinţă, cum a fost Mihnea al II-lea
Turcitul (1577— 1583; 1585— 1591), care ajuns sangiac la Nicopoli şi-a schimbat şi
numele în Mehmet. Unii au fost călugări înainte de domnie — Vlad Călugărul
(1482— 1492), Radu Paisie (1535— 1545).
Ţările româneşti s-au bucurat de domni vrednici, iubitori de ţară şi popor,
cu grijă pentru libertatea şi independenţa ţării, viteji în
războaie, buni gos
podari, înţelepţi conducători, cu domnii lungi şi prospere, cu ctitorii măreţe şi cu
pomenire veşnică în istorie şi amintirea patriotică. De aceştia au avut parte şi Ţara
Românească prin: Mircea cel Bătrîn (1386— 1418) — «principe între creştini cel mai
v ite a z şi cel mai ager» ; N eagoe Basarab (1512— 1521) — ctitorul măreţei Curtea de
Argeş, autorul învăţăturilor lui N e a g o e Basarab către fiul său Theodosie, susţină
torul întregii o rtod ox ii; Mihai Viteazul (1593— 1601) — Din mila lui Dumnezeu, domn
al Ţării Româneşti, al Ardealului şi a toată Ţara M oldovei, întruchiparea eroismului,
izvor de putere, de încredere şi speranţă pentru poporul român. în Moldova : A le
xandru cel Bun (1400— 1432) — personalitate de seamă în istoria M oldovei; Ştefan cel
Mare (1457— 1504) — «Bărbat glorios şi victorios care a biruit pe toţi regii vecini. Om fe
ricit căruia soarta i-a hărăzit cu dărnicie toate darurile. Căci pe cînd altora le-a dc:
numai unele însuşiri şi anume unora prudenţă împreunată cu şiretenie, altora virtuţi
eroice şi spirit de dreptate, altora biruinţă contra duşmanilor, numai ţie ţi le-a hărăzi:
la un loc p e toate. Tu eşti drept, prevăzător, isteţ, biruitor contra tuturor duşmanilor.
Nu în zadar eşti socotit printre eroii secolului noştru» (Cronicarul polon Miechowski •.
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Transilvania : Iancu de Hunedoara (1446) — a doua personalitate de caracter european
pe care a dat-o neamul românesc, după Mircea cel Bătrîn.
Au «avut parte ţările româneşti şi de domni cu domnii scurte dar m<ari patrioţi,
luptători neînfricaţi pentru libertatea şi independenţa ţării, pentru cinste şi dreptate
socială, intrînd şi rămînînd în legendă, precum Vlad Ţepeş (1448— 1456, 1462— 1476),
«spaima turcilor», care l-a înfruntat pe soiltanul Mehmed al II-lea cuceritorul Constantinopolului. Cronicile europene i-au consemnat numele, faima şi portretul. Astăzi
este personaj de romane istorice şi de filme. Din timpul său s-a păstrat prima m en
ţiune documentară a Bucureştiului (28 septembrie 1459). Pe această linie a liuptei
antiotomane se poate pomeni şi Radu de la Afumaţi (1525— 1529) care a luptat bi
ruitor cu turcii şi i-a oprit de-a preface ţara în paşalîc.
în Moldova a fost Petru Rareş (1527— 1538, 1541— 1546) care l-a înfruntat pe
Soliman Magnificul. Turcii l-au pedepsit liuînd Moldovei şi prefăcînd în raia Tighina, cu Bugeagul şi cetăţile Akkerman (Cetatea Altă) şi Chilia. La a doua sa
domnie, cu tribut sporit la Poartă (12.000 de ducaţi), dar cu hotărîrea de a-şi păstra
credinţa <de creştin pînă la pierderea capului, sultanul Soliman ar fi acceptat să-i
retrocedeze Ţighina şi Bugeagul contra unei mari sume de bani, pe care Petru Rareş
nu a putut s-o dea. Nu şi-a putut împlini nici promisiunea : «voi fi ce am fost, ba
încă şi mai mult decît atîta».
Credincioşi angajamentului ce l-au declarat în Prefaţa primului volum al Isto
riei Românilor că vor arăta adevărul istoric, aiutorii intervin cu rectificări a le unor
opinii istorice tradiţionale. Astfel cazul lui Alexandru Lăpuşneanu, domnul Moldo
vei (1563— 1568). Felul în care l-au înfăţişat, arată ei, cei mai mulţi dintre istorici
este inexact, exagerat în unele privinţe, incomplet în altele». Explică că acestea se
datoresc celor povestite de cronicarii Grigore Ureche şi Simion Dascălul şi, îndeo
sebi, nuvelei lui C. Negruzzi, care au făcut din domniul moldovean prototipul stăpinului crud, aprig, sîngeros şi răzbunător, aproape egalul lui Vlad Ţepeş (alt n e
dreptăţit al istoricilor şi al literaturii). Nuvela lui Negruzzi, oricîte merite ar avea,
este creaţie literară nu adevăr istoric. Cercetarea obiectivă, precizează autorii, a
mărturiilor contemporane arată însemnătatea cîrmuirii lui Alexandru Lăpuşneanu şi
reliefează personalitatea voievodului ; iar dacă a executat un număr de boieri —
ceva mai mulţi decît Rareş — n-a făcut-o fără motiv». întîlnim restabiliri de adevăr
istoric şi la alţi domni (Ion Vodă cel Cumplit schimbat în Ion Vodă cel Viteaz) şi
in alte probleme (de istorie bisericească).
Să mai observăm preocuparea autorilor a delimita geografic hotarele ţărilor ro
mâneşti. Astfel, în primele capitole, pe Vladislav Basarab— Vlaicu Vodă (1364— 1377)
il numeşte, cum se intitula : «stăpînitor al Banatului de Severin, duce al Almaşului
şi Făgăraşului, biruitor asupra armei sultanului şi asupra aceleia a regelui Unga
riei». El este voievodul care bate monedă proprie — primii bani munteni : MONETA
LADISLAI WOIWODE TRANSALPINI. Mircea cel Bătrîn a lărgit hotarele Ţării Ro
mâneşti. El se intitiula : «Io Mircea mare voievod şi domn, singur stăpîn peste toată
tara Ungrovlahiei (Ţara Românească), şi al părţilor de peste munţi, încă şi către
rărţile tătăreşti, al Almaşului şi Făgăraşului herţog şi domn al Banatului Severinului
si pe amîndouă părţile pe toată Podunavia (Dobrogea), încă şi pînă la Marea cea
Mare şi stăpînitor al cetăţii Dîrstolului (Silistra de astăzi)». Ţara Românească se
întindea, sub Mircea cel Bătrîn, de la porţile de fier ale Dunării pînă la Chilia, de
Ia apa Oltului (la nord de Făgăraş) pînă la ţărmul Mării Negre, la sud de Mangalia
Inclusiv Dobrogea). «Este întinderea maximă, precizează autorii, pe care a cunoscut-o
statul muntean, în întreaga sa istorie, pînă în secolul al XlX-lea» (p. 69).
In Moldova, Roman Muşatinul (1391— 1394) se întitula: Marele şi singurul stărinitorul domn şi voievod al Ţării Moldovei, de la munţi pînă la ţărmul mării (inrlusiv Cetatea Albă).
In capitolul penultim prezintă Dobrogea în secolele X /V — X V / (p. 381— 390), cu
i ‘ vezi care atestă stăpînirea românească pe aceste locuri din prima jumătate a se 
ralului al XlV-lea, de la primii Basarabi — Basarab I cel Mare (cca. 1310— 1352).
Stăpînirea a continuat neîntreruptă. Am văzut că Mircea cel Bătrîn era «voievod
transalpin, duce al Făgăraşului şi Almaşului, despot al pămînturilor lui Dobrovici
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şi domn al Dîrstoliului». Este realitate istorică că in secolele XIV—XVI populaţia
românească a existat în Dobrogea, atît de-a lungul Dunării şi a afluenţilor ei, cît şi
în Deltă şi în regiunea limanurilor, în «codrul» din partea de miazănoapte şi chiar
în oraşele de pe ţărmul mării, Constanţa, Carahorman, Mangalia, Balcic (un cartier
se numea V lahmahlesi — mahalaua românească) şi în vecinătatea lui satul Vlahlar
— Românii.
In ultimul capitol (p. 391— 398) arată situaţia românilor din Peninsula Balcanică
în acestea veacuri şi anume, că deşi numeroşi şi-au format insule etnice puternice
din Eubeea pînă la Niş şi din Valea Mariţei pînă în Istria, nu au constituit state
şi nu au o istorie politică indeţpendentă de popoarele cu care au convieţuit. Ocupa
ţiile lor au fost păstoritul, ajungîndu-se ca termenul de valah să fie sinonim cu
păstor, agricultor, cărăuşia. Exista numeroase toponimice româneşti pe tot întinsail
Peninsulei Balcanice — m u n ţi: V la h in ja , Vlasic, Stări Vlah, Vlasina (în Bosnia, Herţegovina, Serbia, Moravia), t o p ic e : Bukor (Bucur), (Vlaşca), Păsărel, V ă c ă r e l, Ba nişor, Cîrnul Bucovinei, Vlasi, Murgaş, Cercel (în Bulgaria).
Deşi autorii ne preveniseră că problemele şi faptele de ordin cultural, institu
ţiile şi creaţiile culturale-artistice, -din aceste veacuri, vor forma cuprinsul v o lu 
mului 3, în ceea ce priveşte Biserica Ortodoxă Română, la fiecare etapă istorică este
prezentată situaţia ei, în paragrafe speciale cu titluri : organizarea ecleziastică, viaţa
confesională, precum şi menţionarea, aproape la fiecare domnitor, a ctitoriilor bise
riceşti, cu numeroase informaţii inedite, precizări şi rectificări — adevărate pagini
de istorie bisericească ortodoxă română.
Astfel în capitolul Basarabilor (1352— 1386), în paragraful Relaţiile cu Patriarhia
din Constantinopol (p. 23—25) se dovedeşte existenţa vieţii religioase şi a ierarhiei
bisericeşti ortodoxe române — episcopi, preoţi, biserici, mînăstiri, călugări — în
aceste locuri înainte de întemeierea statului muntean — Ţara Românească. «Este
inadmisibil ca marele Basarab, întemeietorul statului muntean, ctitorul lăcaşurilor
din Cîmpulung şi Curtea de Argeş, să nu fi avut pe lîngă sine, la curtea domnească
şi o faţă bisericească mai înaltă, un episcop. Preoţii din numeroasele sate ale Ţării
Româneşti nu erau doar să se ducă să fie sfinţiţi cu toţii în dreapta Dunării». Pre
cizează, subliniat, c ă : Regulile politice şi bisericeşti ale Evului Mediu, ca şi bunul
simţ de altfel, reclamă prezenţa în Muntenia, pe vre m e a lui Basarab, a unui vlădică.
Prin actul din 1359: strămutarea mitropolitului Iachint de la Vicina (care era pe
ţărmul
dobrogean al Dunării, la Isaccea), strămutare încuviinţată de Patriarhia din
Constantinopol ca for bisericesc tutelar, a fost doar recunoaşterea oficială a ierar
hiei bisericeşti ortodoxe române. Autorii opiniază că această acţiune bisericească
a lui N icolae Alexandru Basarab a contribuit la conflictul dintre voievodul mun
tean şi regele Ludovic al Ungariei, care catolic şi cu obligaţii faţă de Papă, a în
cercat
convertirea la catolicism a voievodului muntean, cu soţie catolică (doamna
Clara) şi o fiincă căsătorită cu un principe catolic (Ladislau de
Opipeln, palatinul
Ungariei). Astfel că stabilirea mitropolitului Iachint la stînga Dunării şi înfiinţarea
Mitropoliei Ungrovlahiei erau măsuri de întărire şi apărare a ortodoxiei româneşti,
o stavilă contra propagandei catolice. V oievodul N icolae Alexandru a ajutat şi m î
năstirile athonite.
Urmaşul acestuia, Vlaicu Vodă (V la d isla v Basarab), a continuat ajutorarea Bise
ricii ortodoxe Române, înfiinţînd la Severin o nouă mitropolie. «Faţă de mârimea
ţării, arată autorii, care se întidea de la Severin pînă în părţile Chiliei, trecînd şi
peste munţi, în Almaş şi Făgăraş, faţă de numărul tot mai mare al locuitorilor, un
singur ierarh s-a dovedit în scurtă vreme a fi prea puţin. Biserici se clădeau în multe
locuri, trebuiau sfinţite, preoţi numeroşi trebuiau hirotonisiţi. De aceea se hotărăşte,
în 1370, numirea a încă unui ierarh. Şi acesta, ca şi Iachint, este alesul domnului şi
al boierilor, iar nu indicat de patriarhul de Constantinopol». A fost ales preotul
dicheofilax Daniil Critopol, care a fost trimis la Constantinopol, patriarhul l-a accep
tat şi l-a hirotonisit pe noul ierarh al Ţării Româneşti, sub numele de Antim, ca
mitropolit a «unei părţi a Ungrovlahiei». Mitropolitul Iachint era încă în viaţă (a
murit în anul 1372), urmîndu-i mitropolitul Hariton, protos şi egumenul Mînăstirii
athonite Cutlumuz, ctitorie românească. Autorii socot că «acea parte a Ungrovlahiei»
a noului mitropolit muntean Antim Critopol a fost Oltenia, cu reşedinţa mitropolitu
lui la Severin (Drobeta). Căci succesorul 'acestuia, Atanasie, s-a intitulat «mitropolit
al Severinului».
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Operează şi o rectificare : «S-a crezut multă vreme că Vodiţa e, cronologic, cea
dintîi mînăstire din Ţara Românească ; părerea e greşită ; înaintea ei au fost mînăstirile de la Argeş şi de la Cîmpulung, poate şi altele.. Vlaicu Vodă e primul ctitor
al Mînăstirilor Tismana şi Cotmeana ; el a dăruit bogat, în septembrie 1369, şi Mînăstirea Cutlumuz de la Muntele Athos».
Precizări istorice de felul acesta şi la înfiinţarea Mitropoliei Moldovei — para
graful Conflictului cu Patriarhia de Constantinopol (p 43— 45, 47, 105— 106). Con
flictul s-a iscat între Petru Muşat şi patriarhul din Constantinopol, Antonie. Domnul
Moldovei dorea ca mitropolit pe Iosif, o rudenie a familiei, hirotonit de mitropolitul
ortodox din Haliciu. Patriarhul din Constantinopol s-a opus, stăruind să-l impună pe
un oarecare Teodosie, apoi pe Ieremia, neacceptaţi de domn. A urmat un schimb de
scrisori între domn şi patriarh, care a aruncat anatema 'asupra M o ld o v e i! Situaţia
aceasta s-a prelungit pînă sub Alexandru cel Bun, cînd noul patriarh al Constantinopolului, Matei, un om mai înţelegător şi mai realist, a recunoscut pe mitropolitul
Iosif şi Mitropolia Moldovei, ridicînd blestemul. Alexandru cel Bun a înfiinţat şi două
episcopii — cea de la Rădăuţi şi cea de la Roman. «Pe drept cuvînt, el poate fi
socotit ca organizatorul ierarhiei bisericeşti m o ld o ven eşti (sublinierea autorilor)».
Este ctitorul Mînăstirilor Bistriţa şi Moldoviţa şi a înzestrat minăstirile mai vechi
Neamţu şi Probrata (Probota de azi). Pe timpul lui mai existau minăstirile de la
Bohotin, V îş n e v ă ţ, numită mai tîrziu Chiprieni (popular Căprina, jud. Lăpuşna), Mînăstirea lui Vdrzar (Vărzăreşti, în ţinutul moldovenesc al Bîcovăţului), Horodnic, Humor,
Huba... Semnalează prezenţa propagandei catolice şi în Moldova (o soţie a lui Petru
Muşat a fost catolică).
Prezintă şi viaţa confesională din Transilvania, cu primii episcopi ortodocşi
atestaţi documentar — Ioan din tîrgul Hunedoarei (1456), Ioanichie din Bălgradul
sîrbesc ' 1479) care păstorea peste românii ortodocşi din Maramureş, Marcu (1488), de
la Feleac, urmat de Daniil (1520) şi Petru (1538). Existau şi mînăstiri ortodoxe româ
neşti — cea de la Rîmeţ (1487), Geoagiul de Sus, G ăvăjdia (1426), Hodoş-Bodrog, V a d
(unde Ştefan cel M>are a înfiinţat o episcopie), Strîmba FizeşuLui (1470), o mînăstire
în ţinutul Năsăudului, între satele Hîrdău (credem că este Hordoul lui G. Coşbuc)
şi Telciu.
La fiecare domnitor, sînt menţionate ctitoriile bisericeşti, precum şi lo 
cul unde au mormintele. Aflăm o sumedenie de mînăstiri şi schituri necu
noscute, care au dispărut în cursul veacurilor. Mînăstiriile ctitorite de Mircea
cel Bătrîn : Cozia, Strugulea, Vişina, Brădet... ; Vlad Ţepeş : biserica din oraşul Tîrguşor, Mînăstirea Comana, Snagovul exista înainte de Mircea cel Bătrîn j Radu cel
Mare : o biserică la Mînăstirea Dealu, care exista şi pe timpul lui Mircea, o biserică
la Mînăstirea Govora, o biserică Ia Lăpuşnia, în Craina S îrb ea scă ; Radu P a is ie :
mînăstirea Mislea, Valea-schit, Verbila-schit — al banului Toma, Bolniţa Coziei ;
Mircea T u rcitu l: mînăstirea de la Podul Colentina, A n in oasa-C îşlov, Tutova... Danii
însemnate lia minăstirile de la Sf. Munte Athos — Hilandar, Iviron, Xeropotamu, Xenofon, Sf. Ilie ş.a. Intr-un loc autorii specifică : «Pe lîngă acestea (mînăstiri, schituri,
biserici) pomenite în documentele vremii, iau existat, credem noi, o sumă altele despre
care n-avem nici o ştire. Erau minăstirile şi schiturile făcute de mari dregători, de
boieri, de preoţi şi de călugări, mînăstiri care constituiau proprietatea acestora. Aşa
se explică fiaptul că în documentele veacului al XV-lea se vorbeşte de mînăstiri lăsate
moştenire, vîndute şi chiar împărţite între urm,aşii proprietarului întemeietor» (p. 108).
«Minăstirile noastre n-au fost numai lăcaşuri de rugăciune, dar şi centre culturale şi
artistice, pentru aceste aspecte (volumul III).
Capitolele volumului sînt însoţite de o bogată şi diversă iconografie de epocă :
155 de reproduceri, din care 5 colorate, şi 18 hărţi —Transilvania între 1342— 1601,
Localităţile cuprinse de Răscoala de la Bobîlna, Ţara Românească între 1352— 1601,
Moldova între 1365— 1606, Bătălia de la Sibiu (25 martie 1442), Bătălia de la Poarta
de fier a Transilvaniei (august 1447), Bătălia de la Kossovopolje (18— 19 octombrie
1448), Harta Transilvaniei întocmită de Honterus (1532), Campania lui Matei Corvin
împotriva lui Ştefan cel Mare (1497), Lupta de la Jilişte (14 aprilie 1574), Lupta de
la Iezerul Cahul (10 iunie 1574), Bătălia de Ia Călugăreni (13/23 august 1595), Bătălia
de la Şelimbăr (18/28 octombrie 1599), Lupta de la Mirăslău (8/18 septembrie 1600),
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Unirea Ţării Româneşti cu Transilvania şi Moldova sub Mihai Viteazul (1600), Lupta
de la Gurăslău (24 iulie/3 august 1601), Românii din Peninsula Balcanică în sec. XVI.
Un Indice general de localităţi şi antroponime (p. 399— 443) încheie cuprinsul
volumului.
Lectura volumului 2 tal Istoriei Românilor întăreşte încrederea în destinul poporu
lui român şi adevereşte că «un popor care vrea să trăiască liber, ştie să se ridice
deasupra morţii şi să dureze, urcînd treptele împlinirii sale, ale unei vieţi mai bune,
fără asuprire» (p. 307).
P r . G h e o rg h e CUNESCU

Teodor V â r g o I i c i, Ecourile literare ale cuceririi independenţei na
ţionale, Editura Eminescu, Bucureşti, 1976, 303 p.
Lucrarea lui Teodor Vârgolici debutează ou un Prolog m editativ. Să nu ne lăsăm
înşelaţi de încărcătura semantică romantică (de fa,pt, romanţioasă) a termenului din
urmă. 'Închiderea în sine a autorului este scurta privire fulgerată în lăuntrul populat
de strămoşi, înainte de a porni în luptă, este cîntărirea puterilor proprii şi ale nea
mului, este rejudecarea treptelor urcate, este asigurarea că te aifli pe brazda cea
dreaptă tăiată de către înaintaşi.
Această brazdă este reluată pas de pas. Trecem pe lîngă Grigore Ureche care
ne vesteşte desipre zodia Rîmului sub care ne-am născut, pe lîngă Miron Costin, cel
birui* de gîndul (măreţiei 'acestor lăcuitori ai ţării noastre, pe lîngă Stolnicul Con
stantin Cantacuzino, care strîngea la piept transilvănenii, aceşti români încă şi mai
neaoşi, pe lîngă Dimitrie Cantemir, atît de îndrăgostitul de Moldova, pe lîngă Gheor
ghe Şincai, pe lîngă Samuil Micu, care ne aminteşte că bunicii noştri nu se lăsa
proşti şi robi, pe lîngă Budai-Deleanu care ne strigă din veac : Ori la slobozie, /
Ori la moarte drumul să ne fie /... JEroi şi condeie defilează prin faţa ochilor noştri.
Cîmpineanu, Kogălniceanu, Bălcescu, Laurian, Cîrlova, Heliade, Grigore Alexandrescu
şi alţii şi alţii, toţi .pregătind marele reflux, unirea apelor, strigătui naţional al inde
pendenţei, torent lîngă torent, şuvoi lîngă şuvoi, pîraie, rîuri, unde, valuri, clocote,
talazuri, viituri, fierberea sufletului românesc umple codri şi plaiuri, viroage şi culmi,
cuprinde pămîntul ţării cu o înnoitoare forţă care mocneşte, se zbate, zbucneşte,
tună, arde potopitor, luminînd în viitor anul de graţie 1877. Oameni de litere şi
oameni de faptă, ei cîntă domnii care s-au sacrificat pentru naţie, ei fac revoluţii,
fondează reviste pentru propagarea ideilor unirii şi neatîrnării,. descoperă tinerimii
eroismul trecutului şi o pregătesc pentru cel al viitorului.
Acest iureş patriotic se revarsă, în timpul marelui război pentru independenţă,
în raţiunea şi simţirea nelimitată şi lucidă a creaţiei populare, izvorît de .popor şi
reîntors la el. Citate cu frumuseţe bărbătească, pilde ale esteticii economice specifice
creaţiei anonime, vin să întregească imnul acesta unaniim : S-aud tobele bătînd / Şi
goarnele răsunînd. / Iar dincolo de pîrîu J Creşte iarbă şi cu grîu ; / Nici nu-i iarbă,
nici nu-i grîu, / Numai sîngele la brîu. J Sîngele soldatului / Bate pieptul calului
(p. 40). Valoarea metaforei este amplificată de lumea atît de concretă pe care o
înlocuieşte : tobe, goarne, ropot şi sfîşieri sonore ; peisajul direct, fără nici o impli
caţie subiectivă, stil de proces-verbal, a,poi negarea acestuia printr-o la fel de seacă
enunţare a sîngelui, metamorfozată în vaierul doinei de jale, cînd este reluată m e
tonimic ; repetarea verbului a bate încheie veriga reprezentată de fragment, preschimbînd sunetele în năclăire cu gust de viaţă ce se trece, viaţa necunoscuţilor
care şi-au petrecut cele mai vitejeşti zile Cu raniţa-n căpătîi / Cu obrajii în zăpadă
p. 39), după cum o descrie o altă comoară verbală din -minele inepuizabile ale afo
rismelor liricei noastre populare. Ce simplu se rezumă totate aceste suflete smulse din
trupuri, această măreaţă je r tfă ! — De unde vii, domnule ? întreabă Hosmanu, cu
politeţă reverenţioasă. — De la Plevna, turcule, îi răspunde bine-crescut curcanul. —
Ce-a/ mai văzut, domnule ? se interesează smerit străinul, dar tainic înfricoşat. —
Bătălie, turcule, / Care din care mai mare / Tot România-i mai tare (p. 44). Nu avem
aci prototipul interminabilelor comentarii politice internaţionale şi interne ale mu
calitul filozof al bunului simţ, Moromete ? Simplu, bătălie a văzut şi, dacă celălalt
vrea să afle mai precis, apoi, e limpede, România e cea mai tare dintre toţi marii.
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Optimismul ireductibil, uxmînd cutremurătoarei epistole a lui Vintilă C. A. Rosetti
în care acest «optimist» e înfăţişat dormind de-a-n picioarelea în şanţul asupra căru
ia ningea, zăpada topindu-se şi înghiţindu-i în apă, pînă la brîu, trupul degerat,
acoperit doar de cămaşa peticită (p. 40). Contrastul între trăirile autentice dramatice
care ne-au clădit independenţa şi umorul comentatorului ostaş e şi mai evidentă în
piesa populară Predarea lui Osman (Căderea Plevnei sau Halim): V a i ! A l a h ! mă
prăpădesc, / Lăsaţi tot, lăsaţi Balcanii, / V en iţi grabnic toţi aici, / Că mă mîncă
iript curcanii! (p. 48— 49), funde întîlnim o rimă preţioasă care, desigur, l-ar fi sti
mulat pe maestrul bijutier lai Isarlîkului rdacă ar fi cunoscut-o.
Ecoul proiund pe care luptele pentru cucerirea independenţei naţionale l-au
avut in conştiinţa şi sensibilitatea scriitorilor noştri nu s-a răsfrint insă numai in
operele lor, ci a cunoscut o amplă şi v ie reverberaţie în întregul lor comportament
civic, în atitudinea pe care au adoptat-o în acele momente hotărîtoare pentru d e s ti
nul patriei şi al naţiunii române (p. 51), precizează Teodor Vârgolici, scoţînd în e v i
denţă ancorarea totală în realităţile civice şi sociale a celor care ne tutelează e x is
tenţa spirituală. Kogălniceanu e un luptător politic. Alecsandri în numeroase rîn
duri susţine conferinţe sau publică în beneficiul armatei şi al spitalelor militare. La
fel fac G. Sion, Anghel Demetrescu, ca şi mulţii alţi profesori ai e p o c i ; renunţă la
o parte din salariu pe cît timp v a ţine rezbelul (p. 60). Literaţii chemaţi la oaste
dau exemplu de eroism. Scriitorii junimişti, Eminescu, Maiorescu, Slavici, Caragiale,
deşi reprezentînd partidul conservator, se alătură cu entuziasm liniei partidului de
guvernămînt liberal. Iorga şi Davila sînt însemnaţi pe viaţă de evenim entele ai că
ror martori sînt.
Mihail Eminescu nu osteneşte să demonstreze continuitatea tradiţiilor de luptă
şi demnitate naţională ia căror expresie maximă este război/ul drept ce constituie
tema cărţii analizată. El ia apărarea ostaşului împotriva demagogiei. A c e ş ti eroi (...)
goi şi bolnavi (p. 74), pe care unii arendaşi sporindu-şi îmbogăţirea prin mijlocirea
noilor împrejurări socotite favorabile lor îi expropiau în lipsă, lăsîndu-le familiile
muritoare de foame.
V asile Alecsandri iese din recluziunea-i pentru a întineri alături de generaţia
maximului sacrificiu. Balcanul şi Carpatul cîntă prohodul unei asupriri cu tonul lui
Mircea cel Bătrîn din Scrisoarea III, după cum bine subliniază c r i t i c u l : «Ai iost
odinioară gigant prin înălţime, / A m ar prin ianatismu-ţi, puternic prin cruzime ! (...)
Orb uriaş! cu cîrja tu genele-ţi ridică / Şi v e z i l-a talc poale cît umbra-ţi e de
mică / Eşti şters din cartea lumei, tu, care din v e c h im e / Stai rezemat în somnu-ţi
de-o putredă mărime ! Şi v r e i să ţii în lanţuri popoarele creştine ? Şi vrei, Balcane
gîrbov, eu să mă-nchin la tine ? / Dar n-auzi cum te rîde şi Dunărea, şi Marea ? /
Deviza ta-i sclavia, ş-a mea — neatîrnarea !» (p. 83—84), stihuri ciu nimic mai prejos
în materie de patos, grandoare şi autentică vibraţie faţă de tonul Legendei v e a c u r i
lor a lui Victor Hugo (nu influenţate de ele, după cum îl combate autorul pe Char
les Drouhet, p. 88), în care versuri, în plus, ne înalţă imagistica basmelor populare,
pictorialitatea mitologică a zmeului depăşit de ani care nici pleoapele gigantice nu
şi le mai poate ridica de la sine ca să vadă că faima fizică a trecutului i-a pierit şi
că a rămas numai o ruină gîrbovă şi viermănoasă dăunătoare tutypinelor naţionale
tinere încercîndu-şi fruntea, prin umbre, către soare. Pentru poet, neatîrnarea ţării
devine cea mai de seamă realizare a propriei vieţi î n s ă ş i : Mi-am văzut visul cu ochii,
de-a-acum pot să mor f e r i c e ! (p. 85). El cîntă luptele (Hora de la Plevna, Hora de
la Griviţa) şi cîntă omul cu arma (Peneş Curcanul, Sergentul, Fraţii Jderi, Căpitanul
Romano), toate reunite în 1878 în volumul Ostaţii noştri. Remarcile criticului sînt
pertinente: «Tragismul situaţiilor este evocat prin metafore şi comparaţii din uni
versul specific al ostaşului, al omului din popor, în vorbirea căruia sînt folosite e x 
presii su g estive a d e c v a te modului său propriu de viaţă : Din ziori în ziori şi turci
şi noi / Zvîrleam în aer plumbii / Cum z v îr li grăunţi şi popuşoi / Ca să hrăneşti
porumbii. Eroismul nu e o atitudine gravă, solemnă, ci reprezintă o coordonată fi
rească, obişnuită a comportamentului ostaşului român » (p. 89—90). Citatele sînt din
tre cele mai înălţătoare fragmente şi, întotdeauna, servind intenţiei monografice, cum
ar fi următoarea strofă ilustrînd capacitatea lui Vasile Alecsandri, oare nu ia vizitat
frontul, de a intui servituţile şi greutăţile lui, după cum scrie T. Vârgolici, parafrazîndu-1 pe Alfred de V igny : «Românii uzi la piele, flămînzi, lipsiţi de foc, / în şan
ţul lor, sub arme, stau gloată la un loc, / De moarte şi nevoie rîzînd cu nepăsare... (
Voinici ci sînt la luptă, voinici şi la r ă b d a r e !» (p. 92).
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Al. Macedonski, pe nedrept exilat de o critică obtuză a trecutului iprintre drămuitorii unei decantate decadenţe, se impune ca vestitor «al slobozirii ce avea să
vină. In V în t de primăvară (5 aprilie 1877) scrie: «Tunul duruie pe roate,
/ Săbiile
licăresc, / Roşiori, pedeştri, gloate, / Gata sunt sau se g ă t e s c ! / Ţară scumpă, sau tu
vie, / Sau noi toţi, toţi în mormînt ! / Bate vîn t de vitejie, / Bate vînt !» (p. 96). V er
bul e atît de întraripat pe cît de sim fon izat ; alegerea sonoră a cuvintelor dă o culoare
bogată versului, pe care cadenţa o îmbracă în straie bărbăteşti, de luptă. Întîiul stih
citat, prin onomatopee, sugerează rostogolirea metalică, greoaie a roţilor purtătoare
de fulgere. Vocala u apare de patru ori la rînd, ca să fie brusc luminată de o repe
tat ; nuanţa se întunecă iar, pe scurtă d u r a tă : oa, pentru ca e să revină. A ceeaşi
ştiinţă a com poziţiei sonore e de admirat în iascicolul de lumină aruncat de primul
cuvînt al următorului stih, asupra unei lumi de umbre dense, grele : «Sau noi toţi,
toţi în mormînt». Consoanele b şi v repetate în ultimele două versuri sugerează per
fect şuierul năpraznei cutremurînd a e r u l: «Bate vînt de v ite jie / Bate vînt /» în care
s-ar fi putut strica uşor tot efectul scenic prin înlocuirea atît de firească : «suflă»
vînt. A cel «bate», în conotaţie, prevesteşte victorie, grăieşte despre luptă, despre
activitatea febrilă a muncitorilor armurieri, despre o lume care nu cunoaşte repaosul,
despre o ţară care clocoteşte. Poezia este prin excelenţă mobilizatoare şi aceasta nu
în mod simplist, prin înlănţuirea cîtorva lozinci necesare momentului ci printr-o tai
nică folosire a unui ritm şi a unei melodii care să corespundă întocmai ritmului şi
melodiei inimii omeneşti pregătindu-se cu încredere să plece pe cîmpul de bătălie.
Arta e autentică tocmai în astfel de clipe rare cînd e intuit ritmul vital al unor
trăiri general umane. Utilizînd versu l agitatoric, adecvat atmosferei din perioada
războiului de independenţă, cu o cadenţă ritmică mobilizatoare, Al. M acedonski era
cu adevărat declan$ator de energii, îm bărbătînd ostaşii români, sădindu-le încrederea
m biruinţă : (...) Detune t u n u l ! Boamba să z b o a r e ! / Porţi de cetate jos să d o b o a r e ! /
De-ajuns repaos sau umilinţă. / Fraţii ne cheamă din suferinţă!... / Tari prin unire,
tari prin credinţă, J V o i v e ţ i învinge, (p. 96—97).
Despre realizările unei întregi pleiade de cîntăreţi ai ridicării naţionale autorul
afirm ă: în ciuda unor neîmpliniri de ordin artistic, poeziile scrise şi publicate în
timpul războiului de independenţă merită interesul şi preţuirea posterităţii pentru
rolul lor activ, militant, pe care l-au îndeplinit în epocă (p. 105). Printre aceştia se
numără George Sion, Delavrancea, Iacob Negruzzi, loan Neniţescu (cu ai săi celebri
Pui de lei). Cel din urmă depăşeşte cu mult mediocrul, atît ca formă cît şi ca fond :
O ! / tu al soartelor s t ă p î n ! / A jută neamului român, J Prin sînge şi prin v itejie, /
Prin cruntul foc de bătălie, / Să-şi cucerească dreptul sfînt / De a trăi, pe-acest
pămînt, / Printre popoare — ca popor, J Pe soarta sa poruncitor (p. 112). Idealurile
sale din 26 august 1877, trăite chiar sub poalele Griviţei, înainte de luptă, sînt de
o actualitate zguduitoare. Parafrazîndu-1 pe autor, putem spune că idealul indepen
denţei şi suveranităţii naţionale a constituit o componentă esenţială a conştiinţei şi
sensibilităţii creatoare a tuturor poeţilor militanţi ai neamului nostru. In V oinţa nea
mului el sintetizează dorul p a tr ie i: «In ţara noastră românească v r e m înşine stăpîni
să fim, / Şi stăpînirea ţărei noastre cu nimenea s-o îm părţim . // Şi nu v r e m noi,
românii, fruntea în v e c i la nimeni s-o plecăm, / Şi din moşie nici o palmă, o unghie
n-o să lăsăm. // Nu vrem să închinăm popoare sub mîndrul sceptru românesc, / Ci
să trăim din viaţa noastră şi dreptul nostru străm oşesc . // Nici la răpiri ne zboară
dorul, dar v a i ! acelui ce-a-ndrăzni / Ştirbiri moşiei a ne face... El cu v ia ţa v a p l ă t i !»
(p. 112— 113). Cu mîndrie recunoaştem în acest rezumat plin de bun-simţ al doctrinei
politice externe româneşti mesajul contemporan al României, adresat lumii în atîtea
rînduri. Lui loan Neniţescu şi celorlalţi li se asociază în corul patriotic naţional
George Baronzi, N. T. Orăşanu, Sava N. Şoimescu, Carol Scrob, V. D. Păun, care are
un suflu romantic vrednic de atenţie: V o m trece largul fluviu cu maluri uriaşe, /
Cu valuri aurii, J Şi steagurile noastre v o r fîlfîi trufaşe / Pe forturi şi g e a m i i ! //
V o m tr e c e ! — Bate ceasul — un ceas de două veacuri, I A l răzbunării c e a s ! / Şi
tunul îl v e s t e ş t e la surzii din sangiacuri / Cu-al morţii aprig glas», (p. 115). Al.
Pelimon, G. Bengescu (ai cărui eroi «cu morţii pod zidesc», idem), N icolae Pruncu
(reamintind de Grigore Alexandrescu : «La h o ta r e ! Oltul strigă şi la glasu-i v it e j e s c /
Putna fierbe şi mugeşte, munţii V ran cei clocotesc» sau : «Mircea, Ştefan, Mihai Bra
vul, o ! mari umbre de eroi, J A le căror virtu ţi sfinte se d e ştea p tă azi în noi», (p.
116) — ce păcat că ritmul nu ţine pasul imagisticei grandioase!), Pantazi Ghica,
Bonifaciu Florescu (în volumaşul Q uelques v e r s au profit des blesses, străduindu-se
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să facă războiul nostru un bun european, scrie în franceză, după cum o face şi fran
cezul românizat Frederic Dame) şi foarte mulţi alţii care şi-au cîştigat definitiv
locul în cîntarea patriei, dacă nu (prin talent, sigur prin sincerele lor elanuri civice.
Alături de poeţi, vin cu pas mai greu, sclavi ai unei arte mai complicate, pro
zatorii. N. Gane publică în 1878 A n drei Florea Curcanul despre oare Alecsandri a
s c r i s : «această istorioară este un adevărat giuvaer în literatura noastră» (p. 122).
In 1889, Grigore H. G raidea publică numeroase nuvele şi romanul Din altă lume.
Amintiri din războiul turco-român, a cărui primă versiune (1879) se num ise: M is te 
rele românilor. Fraza acestuia este spontană, vie, a u ten tică : «Răniţii cu mantalele
şi cămeşile zdrenţuite, aşa că li se v e d e a pielea vînătă de frig, erau întîmpinaţi ici
cu cîte o ţigară de Havana, colo cu cîte un păhăruţ de lichior, mai încolo cu cîte o
ceaşcă de zeamă rece !...» (p. 124). O introducere a metempsihozei în drama romanu
lui foloseşte autorului, după cum evidenţiază T. Vârgolici, să dem onstreze vechim ea
şi continuitatea poporului român pe aceste meleaguri (idem). O schiţă emoţionantă e
O româncă, de Mircea Rosetti (mai 1877), povestea despărţirii dintre fiu şi mamă,
prilejuită de război. A celaşi prozator scrie în aceeaşi perioadă schiţa Bălanul, isto
risirea zbuciumului bătrînului izolat prin vîrstă de satul lui, care găseşte o cale de
apropiere de oameni în sacrificarea ultimului său a v u t : calul. Constantin Miile
publică zece ani mai tîrziu romanul Dinu Milian în care consemnează starea de spirit
entuziastă a tineretului. Ni se mai pomenesc două povestiri de G. Mărunţescu şi
de N. A. Bogdan.
Meritul lui Teodor Vârgolici este de a nu trece cu vederea nici un nume din
cîte au încercat să se impună opiniei şi gustului public, care s-au străduit să mobi
lizeze cugetele. Pe cînd, în majoritate, cercetătorii predecesori s-au oprit numai asu
pra operelor de autori consacraţi de timp.
în continuare şi în acelaşi spirit sînt analizate pe scurt romanul: Trei sergenţi,
Campania românilor în Bulgaria, de Al. Pelimon (1879) şi impresionant de numeroa
sele titluri ale lui N. D. Popescu, culese în v o lu m u l: Episoade din istoria resbelului
Independenţei României. Tot el p7iblică în 1879 şi Istoria resbelului româno-ruso-turc.
în schimb, în Convorbiri literare (1883) apar frumoase pagini de memorialistică sem 
nate de amicul lui Mihail Eminescu, A. Chibici-Râvneanu, voluntar în acele lupte.
Din acestea culegem o emoţionantă pildă de omenie faţă de duşman, dată
de un ţăran bătrîn care «scoţînd dintr-o năframă pîine şi brînză, începu a le
împărţi între t u r c i : «Na, taică, de gustaţi din a s t a ! mai puneţi c e v a la i n i m ă ! Să
fie de sufletul bietului Niţă al meu /... cine ştie unde i-o fi îm prăştiate oascioarele
drăguţe /... Dar v o i nu sunteţi de v i n ă !» adause el cu blîndeţe, «pe v o i v ă mînă
împărăţia şi faceţi numai ceea ce v i se p o r u n c e ş t e !... mai poftim şi ţie o fărâmătură
de p i t ă !», dînd cea din urmă bucăţică de pîine unui arap ce clămpănea din dinţi
de frig şi de foame, şi, îndesîndu-şi căciula pe cap, se îndreptă încet spre tîrg şi
dispăru» (p. 139). Un sentiment similar descoperă criticul contemporan în rqmanul
lui Grigore H. Grandea, Din altă lume : «Zăpada scîrţiia sub paşii mei, iar un vînt
îngheţat şi subţire, care pătrunde la oase, mă făcea să plîng soarta acelor mii de
prizonieri turci cari, goi, flăminzi, răniţi, bolnavi atîrnau prin polei, ploaie sau
ninsoare, p e drumul lung şi greu, pe drumul străinătăţii, departe de patria, vatra şi
icmilia l o r !» (idem). Despre aceleaşi trăiri la Gala Galaction, cărora T. Vârgolici
le dedică un capitol aparte, noi am vorbit cu alt prilej. E de menţionat, deşi ne
vom reîntoarce la ele cu prilejul discutării în cartea expusă a operei altor artişti,
şi reîntîlnirea lacestei atitudini de înţelegere a omului indiferent de religie şi naţio
nalitate, în ialt context în opera lui Victor Ion Popa, Tache, Ianche şi Cadâr.
Pe scenele teatrelor se desfăşoară spectacole inspirate de acelaşi izvor patriotic,
cum ar fi V isul Dochiei de Frederic Dame (9 oct. 1877), Oştenii noştri de Damâ şi
D. C. Olănescu-Ascianio (8 nov. 1877), căruia i-a făcut o cronică M. Eminescu (Tim
pul, nr. 256, 12 nov. 1877), La Plevn ă de G. Sion (1877) — toamna), La Turnu M ă g u 
rele de V. Alecsandri, Curcanii, de Grigore Ventura (4 martie 1878), pe care lucra
rea ce o urmărim o apreciază la mare distanţă de celelalte producţii similare.
Interesantă şi originală este sinteza intitulată: Solidaritatea* naţională a scrii
torilor din Transilvania. în Gazeta Transilvaniei (nr. 42, 2/14 iunie 1877) se publică
cuvintele atît de conştiente încît te cutremură şi a s tă z i: «Cauza ostaşului român e
o cauză generală română. Victoria lui e a întregii naţiuni (p. 160), iar Timotei O p ă 
ri u în Calendarul din Blaj : Anul 1877 a fost înălţare pentru cei umiliţi şi umilire
pentru cei îngîmfaţi... Anul 1877 formează aurora plăcută a unui viitor plin de g lo -
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n'c» (p. 162). Ca reacţie împotriva marii campanii dusă de ziarele româneşti pentru
sprijinirea luptătorilor pentru independenţă «ziarul maghiar Kelet din Cluj, în nr.
116, din 24 mai 1877, slujind interesele guvernanţilor, care sprijineau făţiş Turcia, din
teama ca românii din Transilvania să nu-şi intensifice lupta de eliberare naţională, se
face ecoul unor tendinţe extremiste, ajungînd pînă la a califica acţiunea de spriji
nire ia armatei române drept o «campanie de bandiţi», acuzînd poporul român de «fe
lonie şi rebeliune» pentru că «au ridicat pumnul asupra turcilor»» (p. 163). George
Bariţiu, în Spre folosul românilor răniţi («Gazeta Transilvaniei», nr. 39, 3 iunie 1877)
răspunde cu adîncă demnitate şi conştiinţă naţională : «Judecata imparţială şi dreaptă
a Europei creştine şi civilizate, care pe noi, românii din acest imperiu, ne-ar înfiera
cu stigma de trădători ai sîngelui nostru dacă nu am sări în ajutorul fraţilor noştri
de aceeaşi origine, naţiune, limbă, religiune, nici măcar cu cîte trei coţi de pînză, cari
se pun pe fiaţa morţilor, cînd îi aşază în sicriu» (p. 164), răspuns pentru care măreţe
cărturar a fost judecat timp de doi ani. Aron Densuşianu imploră pronia cerească în
favoarea fraţilor din România (p. 165) şi evocă trecu tu l: «Un Mircea, un Ştefan, un Mihai
au trăit şi au murit cu arma în mînă ia porţile Europei, înfrîngînd potopul barbariei
şi al întunericului» (ibidem). El scrie şi mai multe poezii cu această temă (în 1892, apar
în tomul Hore oţelite), într-unele dintre ele se citeşte nădejdea că oastea română,
întruchipată de dorobanţ (în versurile cu ecest titlu) îşi va întoarce privirile şi îi va
slobozi şi pe ardeleni : «N-auzi plingeri şi suspine / Şi crîşniri crude moarte ? /
Pune-urechea lingă deal / S-auzi plînsul din Ardeal. / / Dorobanţ cu pasul mare J Şi
cu brînca ferecată, / Cinge-ţi iute spada lată J Şi-mi ia puşca pe spinare / Şi te-aruncă peste deal / Să-ţi scapi fraţii din Ardeal» (p. 166). Petre Dulfu face intuită
unirea tuturor românilor printr-un simbol c r e ş tin : «Iar t u ! o, R o m â n i e ! O / mamă,
a cui soartă / A fost atiţia secoli a pîînge ne-ncetat ; / Nu pîînge azi cu jale a fii
lor tăi moarte, / Ce-n lupta pentru tine viaţa lor şi-au dat... // Căci sus, colo pe
stele, trăi-vor dînşii iară, / Cu-a gloriei cunună etern încoronaţi... / Iar din a lor
cenuşă acuşi o să răsară / Cereasca Libertate — unind pe fraţi cu fraţi» (p. 167, din
Cununa de laur). Ni se citează numeroase nume de scriitori care s-au antrenat în
corul general al laudelor meritate şi necesare aduse sacrificiului pentru naţie, uimindu-ne mai presus de orice faptul că cea dintîi monografie a războiului a fost
opera profesorilor ardeleni Artemie P. Alessi şi Massimu P o p u : Rezbelul oriental
ilustrat (Graz, 1878).
în timp ce condeiele de dincoace şi de dincolo de Carpaţi se străduiau să
atingă cele mai înalte şi mai calde zone ale simţirii omeneşti, Claponul lui I. L. Caragiale, editat în 1877, lua duşmanii neamului pe tavă şi-n tărbacă, zeflemisind tot
ce se poate şi nu se poate închipui, ceea ce nu l-a împiedicat să recenzeze cu maie
seriozitate şi entuziasm volumele de amintiri din război sau să nu evoce voluntarii
în nuvela în v re m e de război.
Al. Odobescu are o poziţie deosebit de fermă în publicistică în favoarea războiu
lui de neatîrnare. în articolul Suzeranitatea Turciei (27 aprilie 1877) atacă starea
de Lucruri expusă în titlu. în Ce ne este acum profitabil ? (29 aprilie 1877), cheamă
ţara la luptă, reluînd îndemnurile din O cugetare politică (10— 17 februarie 1877),
unde combatea ideea neutralităţii lansată sub scutul anonimatului de către Ion Ghica,
care, ulterior, şi-a regretat poziţia. Atitudinea sa e cu atît mai accentuată în î n 
demnuri la independenţă (2—3— 5 mai 1877) sau la 19 mai 1877, în Bulevardul civilizaţiunii în Orient, ori în conferinţa Curcanii. Luarea Rahovei de către oştirile româ
neşti la noiembrie 1877 (25 martie 1878).
George Coşbuc în volumul Cîntece de v ite jie (1904) adună toate poeziile pu
blicate anterior, închinate eroismului ipopular din vremea dacilor şi pînă la elibe
rarea ţării. Printre acesteia, O scrisoare dc la Muselim-Selo, P ovestea căprarului,
Trei, Doamne şi toţi trei, Pe dealul Plevnei, Coloana de atac, Dorobanţul, în şan
ţuri, Cîntecui redutei, Raport şi altele se referă la momentul pe care îl urmăreşte
Teodor Vârgolici care în legătură cu cea dintîi citată s p u n e : scrisoarea ostaşului
Ion constituie o emoţionantă pagină de eroism lucid , comparabilă, prin demnitatea
ci umană, cu atitudinea păstorului din MIORIŢA (p. 204). Cercetările autorului îl
duc la o concluzie foarte importantă pentru înţelegerea muncii de elaborare a lui
Coşbuc. Documentele istorice confirmă autenticitatea versurilor coşbuciene (p. 206).
După obiceiul pe care l-am luat, vom cita şi dintre versurile sale unele care rămîn
exemplu în literatura noastră pentru concizia descrierii şi distilarea sentimentului:
«Azi tremură muţi şi-ngheţaţi / în jalea cea fără dc nume ; / Pustii ei se simt, şi-a-
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runcaţi / Departe la margini de lume. // Iar cortu-ngropat e-n zăpadă ; / Nu-i uşă,
nu-i cale, nu-i loc. / în haine ca-n zi de paradă, j Ţin pinea-ngheţată la foc, / Stînd
unul intr-altul grămadă. / / E freamăt în zare : e tunul, / Ori cîntec de clopot din
sat ? / Crăciunul e astăzi, Crăciunul. / Flăcăii ţin capul plecat. / Şi plinge-necat cîte
unul...» (p. 210). In 1899, poetul completează efuziunile sale lirice cu rigoarea unei
proze la fel de limpezi, simţind reînnoită nevoia de a spune cît mai multe despre
războiul drept al n ea m u lu i; el p u b lic ă : Războiul nostru pentru neatîrnare p o v e s 
tit pc înţelesul tuturor şi P ovestea unei coroane d e oţel.
«îmi aduc aminte de parastasul de la biserica Sf. Ioan din Focşani, cînd sora
maiorului Şonţu intra nebună în templu ; cînd mama locotenentului Botescu plîngea
ghemuită într-o strană ; cînd ţărance v ă d u v e ne boceau la uşe...» (p. 217) — aşa
scria Duiliu Zamfirescu într-o epistolă, despre cele văzute la 19 iani şi care l-au im
presionat într-atita încît să dorească a imortaliza pe eroii piutneni căzuţi la <3riviţa. N u velele Natalia Anisimovna, Răvaşe, Drumul din urmă, Locotenentul Sterie,
Frica, preced romanul în război, cel ce va constitui miezul dramei Comăneştilor. în
legătură cu această din urmă lucrare, el îşi arată precis intenţiile dorind să v ă 
dească «înrîurirea binefăcătoare ce a avut războiul asupra claselor conducătoare de
la noi, prin aceea că a oprit pentru c îtv a timp d e z v o lta r e a caracterului scep tic şi
zeflemist al acestei clase..., punînd-o faţă cu primejdia şi mai cu seamă cu firea
puternică a ţăranilor» (p. 222). Şi aceasta pentru că, aşa cum declara în prefaţa
Vieţii la ţară (1898), războiul pentru independenţă a constituit evenimentul cel miai
de seamă al secolului XIX şi, deşi toate clasele sociale au contribuit la el, cele mai
mari sacrificii le-au adus agricultorii.
în paginile acestea se prezintă deşteptarea unei clase, a urmaşilor boierimii
neaoşe care sub domnii trecutului a luptat alături de norod pentru slobozirea ţării,
in atîtea rînduri. Pentru fiecare membru al ei sună goarna reîntineririi, chemarea
ia jertfa supremă. Contact/ul cu ostaşii simpli redă conştiinţei personajului princi
pal idealurile. Rănit grav, «pe patul de moarte, e împăcat cu sine însuşi, neavînd
cită dorinţă decît ca toţi cei de o condiţie cu el să cunoască aceeaşi regenerare
morală, spre binele neamului şi al ţării româneşti» (p. 226). Nepotul lui îi va con
tinua ascensia sentimentală, participînd la efortul pentru dezrobirea Transilvaniei.
‘ De 30 de ani de cînd scriu, preocuparea mea a fost dc a întoarce sufletul români
lor către iubirea de propria lor ţară şi către înfăptuirea idealului naţional... V i s e z la
o Românie mare de cînd eram tînăr» (p. 227) va mărturisi în articolul Academ ia Ro
mână şi sentimentul naţional (16 oct. 1918).
Mihail Sadoveanu întruneşte într-un singur volum Povestiri din război, în 1905,
după ce începuse să le publice în anul precedent. Umanismul marelui prozator gă
seşte cu acest prilej un emoţionant teren de desfăşurare. Durerile individuale sînt
expuse cu simplitate şi fără exagerări stilistice. «Povestirile lui Mihail Sadoveanu con;ln c e le mai vibrante pagini din literatura română închinate celor ce s-au jertfit pen::u neatîrnarea patriei» (p. 234). Uneori personajul reprezintă un om anume, alteori el
e un simbol al^ întregului popor de o s t a ş i; şi unul şi celălalt sînt făţuiţi de o inimă
generoasă, de către un scriitor care nu a recunoscut alt izvor creaţiei sale decît viaţa
celor umili, de aceea eroismul tuturora este lipsit de grandilocvenţă ci pare, mai
curînd, şoptit, ca faptele mărunte ale oricărei zile, ale oricărui ceas ; a-ţi da viaţa nu
^ mai mult decît a scoate apă din fîntînă ori a încerca tăişul coasei : pentru perso
najele lui moartea pe front este lucrul cel mai firesc. O temă pe care am mai întîlnit-o revine la titanul povestirii româneşti : mila pentru duşman, asimilat, în mod
natural, omenirii. în Convoiul, ostaşii privesc trupurile neînsufleţite 'ale turcilor. Şi
simţeau ceva fără să şi-o spuie, o milă pentru om, pentru omul nenorocit oricare ar
:: el» (p. 239).
«Aşa cum a demonstrat prin întreaga sa operă, Mihail Sadoveanu» se relevă, şi
aceste povestiri, un rapsod al timpurilor de odinioară, reconstituind o epocă nu prin
rigoarea documentului, ci prin evo c a re a atmosferei ei specifice, a destinelor umane,
c fizionomiilor morale, îmbinînd liricul cu epicul, într-o tonalitate de baladă şi legenză. în acorduri poematice» (idem).
Intr-un scurt capitol, Teodor Vârgolici evocă tomiul 1877 — Schiţe de război
'.CO8) de Emil Gârleanu, scoţînd în evidenţă faptul că scriitorul preferă atmosferei
<1 intîmplărilor analiza psihologică-morală a celor ce au luptat. Urmărind tema ome-le: româneşti ne aflăm -alături de Cardaş, personajul Santinelei, care se pomeneşte
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ascuns sub acelaşi copac iunde se adăpostea şi un vrăjmaş. îl cuprinde mila gîndinduse la soarta aceluia. «Cardaş se rezemă de copac, cu puşca lingă el, şi se gîndi «Cine
ştie cîte oboseli, cîte necazuri îi sleise şi lui puterile, de nu mai dorea acum decît să
se odihnească» ; umărul lui ajunge pe al străinului şi-l simţea cum tremura. î l p ip ă i:
turcul era îmbrăcat numai în venghercă, fără manta. Şi lui Cardaş i se făcu milă. Ca
şi cînd i-ar fi cunoscut limba, dorobanţul îl apucă de braţ şi, ţinîndu-i haina între
deg ete, îl întrebă : «De ce n-ai luat mantaua, bre ?» (p. 241). Dorobanţul înţelege că
nu poporul turc e vinovat de obidele suferite de ţara noastră, ci aceia care îi porun
cesc. Turcii răniţi sînt ridicaţi de pe cîmpul de luptă împreună cu răniţii noştri şi
îngrijiţi la fel. însoţitorii convoaielor de prizonieri suferă cu suferinţa celor din urmă.
Răniţi, un român, un rus, şi un turc, se leagă cu o suavă prietenie. Cuvintele lui Mihail
Dragomirescu, din prefaţa volumului sînt semnificative : A c e s te p o vestiri au, pe lîngă
o valoare artistică, o rară valoare morală. Este una din cele mai preţioase lecturi p en 
tru cultura şi înălţarea sufletului (p. 244).
In 1928, Jean Bart publică însemnări şi amintiri, documente literare privind viaţa
din familiile luptătorilor văzută prin prisma gîndirii tunui copil, de fapt trăiri autentice
ale familiei sale şi 'ale celor cunoscute. în 1904, acelaşi scriitor publicase cu numele
său (Eugeniu Botez), împreună cu Nicolae Kiriţescu, Războiul de pe Dunăre, în care
dăruise publicului aspectul tehnic şi precis al luptelor, completînd cu însemnări şi
amintiri tabloul liric a ceea ce a însemnat pentru ţară obţinerea independenţei.
Nu vom insista asupra paginilor închinate lui Gala Galaction deoarece după cum
am specificiat mai sus, am făcut o analiză a romanului său Papucii lui Mahmud, ciu alt
prilej.
în Ecouri peste decenii criticul urmăreşte alte producţii influenţate de glorioasa
luptă a neamului; sînt analizate: Balada strămoşilor de Al. Davila (1902), poeziile sub
locotenentului N. Vulovici (Vitejeşti, 1906, Stihuri oţelite, 1910), versuri de Constantin
G. Stoenescu şi Const. T. Stoika, evocări de C. Sandu-Aldaa şi I. Dragoslav şi sînt înşi
rate numeroase titluri pentru completarea aspectului documentar (p. 267). O emoţio
nantă oprire ne <aduce în faţa lui Alexandru Vlahuţă şi a evocărilor lui grigoresciene
din România Pitorească (1901).
Mai departe, autorul cărţii cercetate se reîntoarce la scriitori de renume urmărind
două teme majore : Compasiune şi protest faţă de destinul veteranilor. în operele lor
subliniază un spirit critic care nu s-a lăsat niciodată cumpărat, devenind necruţător
iscoditor de rechizitorii adresate tagmei claselor conducătoare ce n-au ştiut înţelege
sacrificiul făcut de păturile populare ci dimpotrivă, l-au îngreuiat prin exploatarea l<a
care supuneau familiile celor de pe front şi prin lipsa de recunoştinţă arătată eroilor.
Alături de V. Alecsandri, Al. Macedonski, M. Eminescu se ridică glasuri noi, cum ar fi
al lui Şt. O. Iosif, N. Codrescu, Const. Miile, acelaşi Jean Bart, .Tudor Arghezi.
Cartea se încheie cu o trecere în revistă ia lucrărilor literare contemporane în
chinate aceleiaşi emoţionante teme.
Ecourile literare ale cuceririi independenţei naţionale constituie un bun definitiv
cîştigat de istoria noastră literară, fiind o voluminoasă .şi deosebit de serioasă şi bine
documentată sinteză a cercetărilor din acest domeniu, devenind, din clipa apariţiei, o
unealtă de lucru de primă mînă, pentru specialişti şi o sursă de informare palpitantă
pentru cititorul doritor să cunoască tradiţiile vitejeşti ale literaturii noastre cît şi
vrednica de laudă şi neîntrerupta implicare a scriitorilor noştri din toate vremurile în
realităţile social-politice ale ţării. Mesajul acestei cărţi o poate înscrie cu cinste între
acele lucrări la care se referă Teodor Vârgolici scriind : «Operele scriitorilor români
închinate cuceririi independenţei naţionale au însufleţit şi v o r însufleţi generaţii în
tregi, sădindu-le în suflet dragostea şi recunoştinţa pentru eroii patriei, dorinţa de a
le urma exemplul, de a se dărui libertăţii pămîntului strămoşesc, păstrării drepturilor
noastre istorice, apărării fiinţei neamului românesc» (p. 301).
Lect. univ. Mihai RĂDULESCU
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Redactor principal, Diac. dr. P. I. DAVID.
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Poporul român întîmpină şi sărbătoreşte cu sporit entuziasm patrio
tic şi elan revoluţionar măreaţa victorie a insurecţiei naţionale armate
antifasciste şi antiimperialiste de la 23 A u g u st 1944. Fiecare aniversare
a acesteia nu este numai o retrăire a evenim entului şi o cinstire a celor
care l-au săvîrşit, ci şi un nou prilej pentru evidenţierea diverselor as
pecte ale even im en tu lu i, în perspectiva istoriei.
Eliberarea României de sub dominaţia fascistă şi imperialistă în g e 
neral, a fost cerută de întreaga ţară fiindcă răspundea imperativelor în 
seşi ale istoriei poporului român pe drumul afirmării lui independente
şi suverane în concertul celorlalte naţiuni, şi la înfăptuirea ei au par
ticipat toate forţele progresiste ale poporului, masele populare şi per
sonalităţi ale vieţii culturale şi sociale ale vremii, legate fiinţial de asoiraţiile la libertate naţională, independenţă, suveranitate şi dreptate
socială.
Deschisă şi favorizată de eliberare, vasta şi profunda operă de aşe
zare pe temelii noi, socialiste, a societăţii şi civilizaţiei româneşti, este
realizată de întreaga obşte rom ânească: muncitori, ţărani, intelectuali, în
jurul conducerii noastre de stat. In cei 33 de ani, poporul român a schim 
bat radical faţa ţării, noul impunîndu-se şi dezvoltîndu-se în toate dom e
niile de activitate ale patriei noastre.
Bilanţul marilor şi epocalelor realizări care au rezidit, înnoit şi în 
frumuseţat ţara este cît se poate de bogat şi sem nificativ pentru toate
componentele vieţii şi societăţii celei noi din ţara noastră, după 1944;
trecerea întregii puteri de stat în mîinile maselor muncitoare şi, prin
aceasta, deţinerea ei de întregul p o p o r ; înfăptuirea marelui ideal al li
chidării pentru totdeauna a exploatării omului de către om ; făurirea
economiei socialiste unitare şi victoria definitivă a principiilor vieţii
celei noi, socialiste, la oraşe şi la s a t e ; progresele în dezvoltarea indus
trială a ţârii la parametrii industriei moderne şi modernizarea şi d e z
voltarea agriculturii în pas cu cuceririle tehnicii şi tehnologiei actuale;
schimbări înnoitoare în structura societăţii noastre r o m â n e ş ti; realizarea
deplinei egalităţi în drepturi, omogenizarea socială şi cimentarea fră
ţiei între toţi cetăţenii patriei, fără deosebire de naţionalitate, se x sau
credinţă religioasă, care au făcut posibilă manifestarea deplină şi m u l::laterală a energiilor şi capacităţilor creatoare ale întregului nostru
o o p o r; dinamica mereu ascendentă a condiţiilor materiale şi culturale
ze viaţă ale p o p o r u lu i; dezvoltarea continuă şi multilaterală a naţiunii
zoastre socialiste.
Cultura românească, ştiinţa şi tehnologia, literatura, arta şi învă•JLmîntul de toate gradele şi profilurile au înregistrat realizări din ce în
ze mai importante. Cu toate pierderile în vieţi omeneşti, în bunuri ma-
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teriale, în construcţii individuale şi tehnologice, în construcţii civile şi
în aşezări umane, cu prilejul trist al cutremurului de la 4 martie, acti
vitatea neobosită a poporului şi economia naţională înregistrează rea
lizări de seamă şi depăşiri ale producţiei, în toate ramurile vieţii şi acti
vităţii statului nostru. în acelaşi ritm susţinut se continuă modernizarea
oraşelor, sistematizarea şi urbanizarea satelor, odată cu obiective indu
striale noi. masive, com plexe si numeroase, care avar în toate iudetele
ţării, consolidînd baza materială a egalităţii sociale şi naţionale.
La loc de frunte se înscrie şi noua atitudine a omului faţă de muncă
şi faţă de societate în general şi grija sporită a statului, concretizată în 
tr-un ansamblu de măsuri pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor,
prin creşterea retribuţiei reale, şi pentru consolidarea vieţii de familie,
prin indemnizaţii progresive acordate familiilor cu copii şi pentru ed u 
carea tineretului în spiritul dragostei faţă de om şi faţă de patria noas
tră socialistă. Toate aceste realizări şi condiţii au contribuit la satisfa
cerea crescîndă a cerinţelor de bunăstare şi civilizaţie şi la ridicarea ca
lităţii vieţii poporului nostru. Dependente de dezvoltarea economiei na
ţionale ale cărei expresii, de fapt, sînt, ele îi stimulează ritmul şi îi diver
sifică obiectivele.
Dezvoltarea economică, socială şi cultural-spirituală a societăţii ro 
mâneşti actuale este impresionantă dînd mărturie despre hărnicia şi ca
pacitatea creatoare a poporului român. Produsele româneşti intrate în
schimburile economice internaţionale au adus un binemeritat prestigiu
României socialiste. Utilizarea tehnologiei şi tehnicii moderne şi e x tin 
derea acţiunilor de cooperare economică internaţională în producţie,
ştiinţă şi tehnologie au dus la creşterea venitului naţional şi la îm bună
tăţirea structurii exportului şi prin aceasta, şi la ridicarea nivelului de
trai al poporului.
Pe planul vieţii externe, ţara noastră s-a dovedit a fi, în mod consec
vent, un factor activ de intensificare a relaţiilor de cooperare cu toate
ţările lum ii, indiferent de orînduirea lor socială, pe baza respectării prin
cipiilor independenţei şi suveranităţii naţionale, a egalităţii în drepturi,
a avantajului reciproc, a neam estecului în treburile interne şi a solu
ţionării conflictelor dintre state pe calea tratativelor, fără recurgerea la
forţă sau ameninţarea cu forţa, şi respectarea inviolabilităţii frontierelor.
România acţionează pentru amplificarea relaţiilor cu ţările socialiste, cu
ţările în curs de dezvoltare, cu ţările nealiniate, cu toate statele care pă
şesc pe calea afirmării libere şi independente.
România acordă o deosebită importanţă securităţii şi cooperării în
Europa, transpunerii în viaţă a principiilor şi obiectivelor politice în 
scrise în A ctu l final al Conferinţei de la Helsinki. Ea a participat activ
la lucrările întîlnirii pregătitoare de la Belgrad, aducîndu-şi contribuţia
la elaborarea or dinei de zi a Reuniunii din toamnă şi va acţiona, în con
tinuare, pentru accelerarea edificării unui climat de destindere, încre
dere şi bună înţelegere, favorabil dezvoltării, colaborării social-politice.
economice, tehnico-ştiinţifice şi culturale între toate popoarele şi state:e
Europei.
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Ţara noastră se pronunţă şi militează pentru soluţionarea problem elor com plexe care confruntă azi omenirea întreagă, prin participarea di
rectă şi activă, în condiţii de egalitate deplină, a tuturor statelor, indife
rent de mărimea lor, la tratative şi măsuri concrete în cadrul Organi
zaţiei Naţiunilor Unite, pentru democratizarea relaţiilor internaţionale,
pentru creşterea rolului şi eficienţei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a
celorlalte organizaţii internaţionale. De asemenea, România militează
pentru instaurarea unei noi ordini economice şi politice internaţionale
care să asigure, pe temeiul principiilor realei echităţi şi justiţii, lichi
darea subdezvoltării, progresul economic şi social rapid al tuturor na
ţiunilor prin acceshl tuturor la tehnologia înaintată şi la toate cuceririle
civilizaţiei m oderne, pacea şi colaborarea între toţi oamenii şi popoarele.
Bogata şi multilaterala semnificaţie istorică a evenim entului Elibe
rării apare, cu această aniversare, într-un context aparte, acela al îm p li
nirilor naţionale şi s o c ia le : Centenarul independenţei de stat a Rom â
niei, săvîrşirea a Şapte decenii de la marile răscoale ţărăneşti (1907) şi
împlinirea a Trei decenii de la proclamarea Republicii. Iar sărbătoarea
este înfrumuseţată de grandioasa manifestare sportivă naţională «Daciada» şi festivalul n a ţio n a l: «Cîntare Rom âniei».
*
Biserica O rtodoxă Română trăieşte cu aceeaşi intensitate plenară,
ca şi întregul popor român, bucuria m om entului Eliberării. «Im pletindu-şi de-a lungul veacurilor firele vieţii sale cu cele ale vieţii poporului
nostru, în spiritul principiilor ortodoxe de a sluji pe fiii săi, Biserica
noastră — sublinia Prea Fericitul Părinte Iustin cu prilejul înmînării
Decretului prezidenţial al recunoaşterii ca Patriarh al Bisericii O rtodoxe
Române — a sprijinit necontenit aspiraţiile, strădaniile şi lupta poporu
lui nostru pentru libertate, dovedindu-se iubitoare de orînduiri drepte şi
egalitate în raporturile dintre state...».
Slujind cu credincioşie poporul căruia îi aparţine şi cu care s-a năs
cut, a crescut şi s-a dezvoltat în ţinuturile noastre străbune, de la Mare,
Dunăre şi de o parte şi de alta a Carpaţilor, Biserica Ortodoxă Română
a făcut din năzuinţele de dreptate socială şi demnitate umană, de liber
tate şi independenţă naţională ale credincioşilor ei, propriile sale nă
zuinţe.
De aceea, integrarea Bisericii noastre în marile realităţi sociale de
după 23 A u g u st 1944, a fost firească şi în spiritul învăţăturii şi lucrării
ei în lume, de slujirea lui D um nezeu şi a oamenilor. De altfel, una din
trăsăturile specifice ale ortodoxiei româneşti este legătura cu poporul
căruia îi aparţine.
Statul nostru a oferit Bisericii O rtodoxe Române, ca şi celorlalte
culte religioase, cadrul legal pentru organizarea şi desfăşurarea vieţii
religioase potrivit noilor cerinţe ale credincioşilor şi vrem ii actuale, în:r-un climat de deplină libertate şi egalitate religioasă care exclude pro
zelitismul şi vrajba confesională. Invăţăm întul teologic precum şi revis
tele bisericeşti centrale şi mitropolitane, sub directa oblăduire şi condu
cere a Bisericii, sînt legate profund de viaţa, realizările şi aspiraţiile cre
dincioşilor noştri şi ale întregului popor.
i
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în cursul istoriei noastre, Biserica O rtodoxă Română a îost prezentă
în viaţa poporului nostru, participînd nu numai la viaţa de toate zilele a
credincioşilor, într-o atitudine de slujire loială a acestora şi a patriei, ci
şi în m om entele de mare cumpănă ale neamului nostru, de dreptate so
cială şi de neatîrnare naţională. Ea a fost alături de cei ce au proclamat
şi cucerit apoi prin fapte vitejeşti de arme independenţa de stat a R o
m âniei, acum o sută de ani, iar mulţi slujitori a l Bisericii au fost alături
de cei care s-au ridicat la luptă pentru înfăptuirea dreptăţii sociale în
lumea satelor, în răscoalele ţărăneşti din 1907. înalta ierarhie biseri
cească, preoţii din sate şi de la oraşe, călugări şi călugăriţe din mînăstiri şi schituri au însoţit — sublinia Prea Fericitul Părinte Patriarh Iu s
tin — cu gîndul şi cu rugăciunile lor fierbinţi oştirea română prinsă în
istorica încleştare pentru scuturarea dominaţiei străine, au dat asistenţă
religioasă pe cîmpurile de luptă, au contribuit personal şi'au colectat de
la credincioşi bani şi obiecte de îmbrăcăminte, alimente şi m edicam ente ;
, au ajutat la îngrijirea celor răniţi şi au curmat, după puterile lor, orice
durere. M ulţi preoţi au căzut eroic la datorie în campania războiului de
neatîrnare (1877— 1878), în răscoalele ţărăneşti din 1907 ca şi în istori
cele lupte de la Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz etc.».
Pe linia slujirii de veacuri a poporului, Biserica O rtodoxă Română
îşi va aduce contribuţia ei şi după 23 A u g u st 1944, la edificarea şi d e z 
voltarea societăţii româneşti noi, socialiste. împărtăşirea năzuinţelor na
ţiunii noastre de către Biserica Ortodoxă Română este cerută de credin
cioşii ei care sînt în primul rînd cetăţeni ai ţării.
Promovînd şi susţinînd ecum enism ul local cu cultele din ţara noas
tră şi participînd ca membră în Frontul Unităţii Socialiste, organism na
ţional larg reprezentativ, de unitate şi acţiune, Biserica Ortodoxă Ro
mână îşi dă sprijinul ei neobosit la întărirea şi adîncirea unităţii popo
rului român, la înfrăţirea dintre români şi naţionalităţi conlocuitoare şi
la propăşirea întregii noastre naţiuni.
De pe poziţia şi cu mijloacele ei proprii, Biserica Ortodoxă Română
a susţinut şi susţine activitatea poporului şi ţării noastre pentru edifica
rea unei noi ordini în lume, bazată pe respectarea principiilor de in d e
pendenţă şi suveranitate naţională, de egalitate în drepturi, de neam es
tec în treburile interne, de prietenie şi colaborare în întreaga lume.
în diversele vizite făcute de Întîistătătorul Bisericii O rtodoxe Ro
mâne sau de ierarhi ai Bisericii noastre, unor conducători de Biserici din
A pu su l Europei, ca şi în primirile unor vizite de înalte căpetenii bise' riceşti din Răsărit şi Apus, în întîlnirile teologilor ortodocşi români cu
teologii altor Biserici şi popoare, la diferite seminarii, colocvii, sim po
zioane teologice, precum şi în conferinţele intercreştine mondiale la care
a fost prezentă, Biserica Ortodoxă Română şi-a spus cuvîntul, de pe po
ziţia ei, în marile probleme ale lumii contem porane, susţinînd eforturile
poporului nostru sub înţeleapta şi energica conducere a Domnului
Nicolae Ceauşescu, Preşedintele României, în concertul celorlalte p o 
poare, pentru triumful cauzei păcii, securităţii şi cooperării între oameni
şi popoare, în Europa şi în lumea întreagă.
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Prin întreaga activitdte de peste hotare, Biserica noastră a făcut cu
noscut şi a afirmat prestigiul poporului român şi al ţârii întregi.
Rămînînd statornici şi uniţi în aceeaşi credinţă strămoşească şi în 
sufleţiţi de aceleaşi înalte sentim ente sărbătoreşti, ca şi întregul nostru
popor, ierarhii, preoţii şi credincioşii Bisericii O rtodoxe Române sub
oblăduirea şi conducerea Întîistătătorului ei, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh IUSTIN, îşi vor spori strădaniile pentru propăşirea poporului şi
Patriei noastre pe noi trepte şi' pentru prietenie, securitate şi cooperare
în lumea întreagă, între oameni şi popoare.
V

în ziua de 23 August, Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a fost
invitat de Conducerea superioară de stat la Tribuna oficială pentru a
vedea manifestaţia oamenilor muncii cu prilejul zilei Eliberării de sub
dominaţia fascistă.
Totodată, Prea Fericirea Sa a trimis Domnului Nicolae Ceauşescu,
Preşedintele Republicii Socialiste România, urm ătoarea telegram ă :
Domniei Sale
Domnului NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul sărbătoririi celei de a 33-a aniversări a eliberării Patriei
noastre de sub dominaţia fascistă, vă rugăm, Domnule Preşedinte, să
primiţi cele mai respectuoase felicitări din partea ierarhilor, preoţilor şi
credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române şi a noastră personal.
Această aniversare împrospătează şi anul acesta, în inimile tuturor
românilor, exem plul plin de glorie al înaintaşilor lor de a se jertfi pentru
libertatea patriei şi a fi p e rm a n e n t preocupaţi de dorinţa lor vitală de
a trăi într-o ţară liberă şi fericită.
A sigurîndu-vă că nu v o m înceta niciodată de a ne uni eforturile cu
ale tuturor fiilor Patriei, spre a sprijini cu însufleţire iniţiativele şi ac
ţiunile Domniei Voastre, închinate binelui ţării şi poporului, din toată
inima V ă dorim, Domnule Preşedinte, sănătate, fericire şi sporite puteri
de muncă, spre a ridica pe culmi tot rţiai înfloritoare Republica Socialistă
România şi a realiza înfrăţirea şi pacea între toate popoarele lum ii.
■f Iustin
* P atriarhul Bisericii Ortodoxe Române
La această telegramă, Prea Fericirea Sa a primit urm ătorul răspuns :
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului IUSTIN MOISESCU
Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române
M ulţum esc pentru felicitările adresate cu prilejul celei de a
XXXIII-a aniversări a eliberării României de sub dominaţia fascistă.
Nicolae Ceausescu
Preşedintele Republicii Socialiste
România
9
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TELEGRAME DE FELICITARE
Sanctităţii Sale PIMEN
Patriarhul M oscovei şi a toată Rusia
•
Cu ocazia celei de a 67-a aniversări a zilei voastre de naştere, vă
felicităm cu dragoste frăţească şi rugăm pe Cel A totputernic să vă dă
ruiască viaţă îndelungată în sănătate deplină şi putere de muncă, pentru
continua înflorire a. Bisericii O rtodoxe Ruse surori şi pentru slava în 
tregii O rtodoxii.
f Iustin
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
V ă m ulţum esc din inimă pentru felicitările V oastre cu ocazia ani
versării zilei mele de naştere.
Binevoiţi a primi cele; mai bune urări de sănătate deplină şi depline
succese în activitatea V oastră.

f Pimen
Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia
*
%

Eminenţei Sale
Cardinalului L. J. SUENENS
Arhiepiscop de Malines
Cu ocazia celei de a 73-a aniversări a zilei Voastre de naştere, V ă
felicităm cu dragoste frăţească şi V ă urăm din inimă viaţă îndelungată
în sănătate, putere de muncă şi pace, pentru continua înflorire a Sfintei
Voastre Biserici şi pentru succesul acţiunii V oastre în scopul unităţii şi
cooperării tot mai strînse între toate Bisericile.
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*f Iustin
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte IUSTIN
Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române
Prea Fericirea Voastră,
Ţin să vă m ulţum esc în m od deosebit pentru telegrama Voastră de
felicitare cu ocazia aniversării zilei m ele de naştere. Sînt foarte mişcat
de dovezile de simpatie şi mai ales de rugăciunile V oastre ca Domnul
să mă călăuzească în lucrarea mea în slujba Bisericii.
Fie ca Domnul A totputernic să vă binecuvînteze din belşug în apos
tolatul V ostru în slujba Bisericii O rtodoxe Române.
Să ne rugăm împreună ca El să ne călăuzească pe acest drum atît
de greu care duce spre unitatea tuturor creştinilorB|
Binevoiţi, Prea Fericirea Voastră, a primi profunda mea recunoştinţă
şi asigurarea sentim entelor mele frăţeşti şi devotate.
f L. J. Suenens
Arhiepiscop de Malines-Bruxelles
*
Eminenţa Sa
Dr. M oses Rosen
Şef-rabinul Cultului Mozaic din R. S. România
Cu prilejul aniversării zilei de naştere a Eminenţei Voastre vă facem
cele mai bune urări de viaţă îndelungată, cu mulţumiri depline în acti
vitatea ce desfăşuraţi în slujirea binelui obştesc, păcii şi înfrăţirii oa
menilor.
V
î Iustin
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte IUSTIN
Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române
4

M ulţum im călduros Prea Fericirii Voastre pentru amabilitatea avută
de a ne transmite felicitări cu prilejul aniversării zilei noastre de naştere.
La rîndul nostru V ă rugăm să primiţi sincerele noastre urări de să
nătate şi sporite succese în nobila Domniei Voastre misiuni în slujba
Bisericii, a Patriei şi a păcii.
Dr. Moses Rosen
Şef-rabin al Cultului mozaic din R.S.R.
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PREA FERICITUL DR. I U S T I N M O I S E S C U
NOUL PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
#
I

După 26 martie 1977, ca i^rmare a încetării din viaţă a patriarhului
Justinian, potrivit dispoziţiunilor art. 133, al. II din Statutul pentru or
ganizarea şi funcţionarea Bisericii O rtodoxe Române, înalt•Prea Sfinţitul
Iustin Moisescu, mitropolitul M oldovei şi Sucevei, a devenit patriarh
locotenent. în această calitate şi în conformitate cu dispoziţiunile art.
130, al. III din acelaşi Statut, înalt Prea Sfinţia Sa a convocat Colegiul
Electoral Bisericesc pentru ziua de 12 iunie 1977, în vederea alegerii
noului patriarh. în urma votului exprim at de membrii Colegiului Electo
ral Bisericesc, alcătuit din membrii Sfîntului Sinod, din reprezentanţii
autorităţilor superioare de s t a t : delegatul guvernului, delegatul Marii
Adunări Naţionale şi preşedintele Departamentului Cultelor —, din m e m 
brii Adunării Naţionale Bisericeşti, din membrii Adunării eparhiale a
Arhiepiscopiei Bucureştilor, din rectorii celor două Institute teologice şi
din cei şapte directori ai Seminariilor teologice ale Bisericii O rtodoxe
Române — a fost ales, patriarh titular ăl Bisericii O rtodoxe Române înalt
Prea Sfinţitul Dr. Iustin Moisescu, mitropolitul M oldovei şi Sucevei, care
a devenit, astfel, în ordine cronologicăr al patrulea patriarh al Bisericii
O rtodoxe Române. însem năm în rîndurile de mai jos cîteva date şi înfăptuiri mai de
seamă din viaţa şi activitatea Prea Fericitului Părinte Iustin noul pa
triarh al Bisericii O rtodoxe Române.
i

*

Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin s-a născut în ziua de 5 martie
1910, în comuna Albeşti, satul Cîndeşti din fostul judeţ Muscel. Părinţii
Prea Fericirii Sale se num eau loan'G h. Moisescu, de profesie învăţător,
mort pe front în timpul războiului din 1916— 1918, şi Maria I. Moisescu,
care avea să supravieţuiască soţului său ani îndelungaţi, pînă în 1975.
între anii 1916— 1921, copilul Iustin a urmat cursurile şcolii primare
în satul său natal, distingîndu-se — ca premiant — la învăţătură şi pur
tare. După absolvirea şcolii primare, în toamna anului 1921 s-a înscris la
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liceul «Dinicu Golescu» din Cîmpulung-Muscel, de unde în toamna anu
lui 1922 a trecut — ca bursier — la seminarul teologic «Patriarhul M i
ron» al orfanilor de război, care luase fiinţă, atunci în acel oraş.
în luna iunie 1930 a absolvit cursurile acestui seminar ca şef de
prom oţie. Tot timpul cît a fost elev al acestui seminar teologic, s-a re
marcat ca un elem ent excepţional din punct de vedere intelectual, cu
o putere de muncă şi o perseverenţă deosebite în îndeplinirea îndatori
rilor şcolare, calităţi dublate de o conduită morală exemplară.
După absolvirea seminarului teologic, a fost trimis, ca bursier al Pa
triarhiei Române, la studii în Grecia, unde a urmat cursurile Facultăţii de
teologie a Universităţii din A ten a timp de patru ani, din 1930 pînă în
1934.
Ca student teolog la Atena, tînărul bursier al Patriarhiei Române
şi-a vădit şi aici capacitatea intelectuală şi silinţa la învăţătură, printr-o
muncă sistematică şi continuă, im punîndu-se în faţa colegilor şi a pro
fesorilor săi, din partea cărora a primit elogioase aprecieri.
în 1934, la sfîrşitul anilor de studii, tînărul teolog român şi-a trecut
exam enul de licenţă în teologie cu calificativul excepţional.
înapoindu-se în ţară, în toamna aceluiaşi an, 1934, teologul Iustin
Moisescu, obţinînd o nouă bursă, este trimis, acum, la studii de specia
lizare şi de aprofundare a limbilor m oderne la Facultatea de teologie
romano-catolică din Strasbourg — Franţa. A ici a stat doi ani, pînă în
1936. Paralel cu audierea cursurilor şi îndeplinirea celorlalte îndatoriri
de învăţămînt, teologul român şi-a adunat materialul necesar în vederea
întocmirii tezei de doctorat în teologie. în toamna anului 1936, din Franţa
a plecat din nou în Grecia, la Atena, unde timp de aproape un an a urmat
cursuri de specializare şi unde, în iunie 1937, şi-a susţinut şi prom ovat
cu mare succes exam enul de doctorat la Facultatea de teologie, cu teza
Evagrie din Pont — viaţa, scrierile şi învăţătura, redactată în limba
greacă, admisă cu calificativul excepţional.
Reîntors în ţară, în toamna anului 1937, doctorul în teologie Iustin
Moisescu îşi echivalează la Facultatea de teologie din Bucureşti titlurile
de licenţiat şi doctor în teologie obţinute la Atena, după care, în anul
şcolar 1937— 1938, funcţionează ca profesor de limba latină la seminarul
«Nifon Mitropolitul» din Bucureşti.
La cererea Bisericii O rtodoxe din Polonia şi a guvernului din această
ţară, la recomandarea Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom âne,
merge ca profesor de studiul N oului Testament la Facultatea de teologie
ortodoxă de pe lîngă Universitatea din Varşovia, unde funcţionează pînă
în toamna anului 1939, cînd, izbucnind cel de-al doilea război m ondial,
profesorul de teologie Iustin M oisescu este nevoit să se întoarcă în ţară.
în anii 1939— 1940 îşi satisface serviciul militar la şcoala de ofiţeri din
Ploieşti.
După satisfacerea serviciului militar, în toamna anului 1940 este
chemat ca profesor la catedra de Exegeza N oului Testament la Faculta
tea de teologie din Suceava. La 1 ianuarie 1942 este titularizat la această
catedră, unde desfăşoară o apreciată activitate didactică pînă la 1 d e 
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cembrie 1946, cînd, vacantîndu-se, prin moartea titularului ei, catedra de
Exegeza N oului Testament a Facultăţii de teologie din Bucureşti, este
chemat şi num it titularul acestei catedre.
In ianuarie 1949, prin trecerea învâţăm întului teologic de toate gra
dele în seama şi sub directa îndrumare a Bisericii O rtodoxe Române, d is
tinsul teolog Iustin M oisescu este încadrat profesor titular la catedra de
Studiul N oului Testament de la Institutul teologic universitar din Bucu
reşti, unde funcţionează pînâ în iarna anului 1956.
Fiind vacant scaunul Mitropoliei Ardealului din Sibiu prin trecerea
la cele veşnice a vrednicului ei arhipăstor, mitropolitul Nicolae Bălan,
la 26 februarie 1956, profesorul doctor Iustin Moisescu, care între timp
primise taina hirotoniei în preot, a fost ales mitropolit al Ardealului. Era
— de la începutul învâţăm întului teologic universitar din Bucureşti, în
1881 — al optulea profesor, în ordine cronologică, chemat de la catedră
la scaunul de arhipăstor.
Păstorirea I.P.S. Sale în scaunul Mitropoliei Ardealului a fost de
scurtă durată, pînă la 10 ianuarie 1957, cînd a fost ales ca arhipăstor al
Mitropoliei M oldovei şi Sucevei cu reşedinţa la Iaşi, în scaunul rămas
vacant prin trecerea la Domnul a mitropolitului Sebastian Rusan.
Ca mitropolit al M oldovei şi Sucevei, I.P.S. Dr. Iustin M oisescu a
păstorit această eparhie mai bine de douăzeci de ani, pînă la 12 iunie
1977, cînd, în urma încetării din viaţă a fericitului întru pomenire pa
triarhul Justinian, a fost ales — cum am arătat la începutul acestor rînduri — în cea mai înaltă treaptă de conducere şi arhipăstorire a Bisericii
O rtodoxe Române — treapta de patriarh.
Personalitate complexă, înzestrat de D um nezeu cu însuşiri şi calităţi
intelectuale şi morale alese, dotat cu putere de muncă deosebită, chibzuit
în tot ce face, cu un neclintit simţ al echilibrului şi al dreptăţii, al iubirii
sincere — niciodată manifestată însă zgomotos — faţă de oameni, Prea
Fericitul Patriarh Iustin a desfăşurat de-a lungul întregii sale vieţi o b o 
gată activitate în slujba Bisericii O rtodoxe Române, activitate ce poate
fi urmărită pe mai m ulte planuri.
Ca profesor universitar de teologie, Prea Fericirea Sa a fost un ca
dru didactic de elită cu bogate cunoştinţe de specialitate dublate de un
larg orizont de cunoştinţe de cultură generală ; un cunoscător bun al mai
multor limbi străine — clasice şi moderne, acestea din urmă de largă cir
culaţie. Prelegerile sale, de înalt nivel academic, ţinute la orele de curs
cu studenţii şi doctoranzii, interesau îndeosebi prin analiza ştiinţifică,
prin interpretările şi soluţiile, prin concluziile judicios formulate în ceea
ce priveşte fondul, esenţa temelor tratate ; interesau şi captivau în egală
măsură prin claritate, concizie şi eleganţă în ceea ce priveşte
stilul şi maniera de prezentare. Sînt însuşirile proprii, de altfel, şi
ale tuturor lucrărilor sale publicate — atît în perioada anilor de stu 
denţie şi de profesorat, cît şi după aceea, ca mitropolit al Ardealului şi,
mai ales, ca mitropolit al M oldovei —, lucrări din care amintim, printre
a lte le : Evagrie din Pont — viaţa, scrierile şi învăţătura, A tena, 1937 ; în
limba g re a c ă ; Sfînta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfîntului loan
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Hrisostom, B u cu reşti 1942 ; O riginalitatea parabolelor Mîntuitorului,
Rm. Vîlcea, 1945 ; A ctivitatea Sfîntului Apostol Pa vel la Atena, Iaşi,
1946 ; Ierarhia bisericească, Craiova, 1955 ; Hr. Andrutsos, Simbolica,
trad. din 1. greacă, Craiova, 1956 ; în legătură cu «Mărturisirea O rto 
doxă», articol în revista «Biserica O rtodoxă Română», nr. 5—8/1948 ;
Sfîntul Pavel în viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine în epoca
apostolică, în revista «Studii teologice, nr. 7—8/1951; Temeiurile lucrării
Bisericii pentru ap ărarea păcii, în «Studii teologice», nr. 3—4/1953 ; Bi
serica O rtodoxă Română iîn lupta pentru apărarea păcii, în «Studii teo
logice», nr. 7—8/1953 ; A titudinea papalităţii faţă de progresul omenirii,
în revista «O rtodoxia», nr. 1/1953.
La acestea adăugăm pastoralele adresate clerului şi dreptcredincioşilor cu prilejul marilor praznice bisericeşti de peste an şi cu alte prilejuri
precum şi diferite articole, studii, însemnări de călătorie apărute în re
vistele noastre bisericeşti, în almanahurile editate de parohiile ortodoxe
române de peste hotare sau în diferite reviste străine de profil1ecumenist. A m intim , în acest sens, cîteva titlu r i: Preocupări ecumeniste, în
Alm anahul pe anul 1970 editat de Parohia ortodoxă română din V ien a ;
în slujba pentru aproapele, ibidem, pe anul 1971 ; Punte de înţelegere şi
prietenie, în Alm anahul pe 1976 editat de Capela ortodoxă română M i
hail Sturdza din Baden-Baden ; M înăstirea N eam ţ în haină nouă, în re
vista «Mitropolia M oldovei şi Sucevei», nr. 1—2/1969 ; M înăstirea Putna,
Popas la cinci veacuri, ibidem, nr. 7—8/1966; Ctitoria mitropolitului Dosoftei, ibidem, nr. 9— 12/1974; C entenarul independenţei, ibidem, nr.
6/1977.
*

Ca mitropolit al Ardealului şi mai cu seamă ca mitropolit al M o l
dovei şi Sucevei, I.P.S. Dr. Iustin M oisescu a fost un arhipăstor model,
la înălţimea vremurilor şi chemării sale.
Deşi a stat puţin pe scaunul mitropolitan de la Sibiu, I.P.S Sa a cău
tat — şi a reuşit — să fie pentru Biserica Ortodoxă din Transilvania,
unde şi-a făcut «începătura apostoliei sale vlădiceşti», «păstorul cum pă
nit, prevăzător şi capabil, care a ştiut să unifice cele ce încă mai erau
deschilinite de rămăşiţele unei mentalităţi învechite», «ierarhul destoi
nic, în stare să călăuzească această Biserică pe căile de pace şi prospe
ritate ale vieţii celei noi», ce se făurea în patria noastră.
Ca mitropolit al Moldovei, unde a păstorit mai bine de douăzeci de
ani, activitatea sa este, fireşte, mult mai bogată şi poate fi urmărită pe
mai multe planuri. Mai întîi de toate, odată ales mitropolit al M oldovei,
I.P.S. Sa şi-a dat seama că urca pe scaunul ocupat altă dată de o pleiadă
întreagă de vestiţi cărturari, de buni chivernisitori ai «viei Domnului»
$i de mari patrioţi şi că, prin urmare, va trebui să fie şi dînsul cel puţin
la înălţimea acestora. Şi, în adevăr, «om cu maturitate în gîndire, cu în 
suşiri morale pilduitoare, om de caracter, cărturar cu larg orizont cul
tural, cu agerime intelectuală pătrunzătoare, cu spirit de discernămînt
critic, însuşiri vădite în studiile făcute şi în operele publicate, ierarh
\
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cu experienţă chiriarhală cerută de vremurile noi, — I.P.S. Mitropolit
Iustin a înscris în istoria Bisericii şi a vieţii religioase din M oldova o
epocă de aur, despre care se va vorbi totdeauna cu respect şi admiraţie.
«Prin muncă necontenită, prin hărnicie şi dem nitate pilduitoare, cu co m 
petenţă, clarviziune şi dăruire înflăcărată, I.P.S. Sa a propovăduit n e în 
cetat cuvîntul lui Dumnezeu, pretutindeni binevestind comoara de cre
dinţă şi de luminoase precepte morale ale O rtodoxiei în toată adîncimea
ei», i— aşa cum reiese limpede din pastoralele adresate clerului şi dreptcredincioşilor sau din cuvîntările, totdeauna bogate prin conţinutul de
idei religios-morale, umanitar-sociale şi patriotice, rostite în diferite îm 
prejurări : fie la slujbele religioase în faţa credincioşilor, fie în întîlnirile cu preoţii din eparhie, fie la nivel mai înalt, ca deputat în Marea
A dunare Naţională sau la Congresele Frontului Unităţii Socialiste sau
ale Comitetului Naţional pentru apărarea Păcii.
Sub aspect edilitar-gospodăresc, activitatea vrednicului arhipăstor
va rămîne pentru totdeauna legată de numeroasele restaurări de biserici
şi m înăstiri-m onum ente istorice de pe tot cuprinsul Mitropoliei M oldo
ve i şi Sucevei, printre care m în ă stirile : Putna, Neamţ, M oldoviţa, Suceviţa, V oroneţ, Dragomirna, Slatina, Agapia, Cetăţuia, Bistriţa, S e c u ; bi
sericile : Golia, Barnovschi din Iaşi, Sfîntul Ioan din Piatra Neamţ, Precîsta din Roman, Sf. Gheorghe din Botoşani, Arburea din Suceava, Sf.
Dumitru şi Sf. Gheorghe din Hîrlău, biserica din Baia, Sala Gotică din
Iaşi şi m ulte altele. A înzestrat toate protopopiatele din eparhie cu sedii
proprii, spaţioase, cu mobilierul necesar. A construit com plexul de clă
diri afectate serviciilor administrative arhiepiscopale şi mitropolitane
din I a ş i ; a înzestrat Seminarul teologic de la Mînăstirea N eam ţ cu o
frumoasă şi modernă clădire, dotată cu tot ceea ce este necesar pentru
ca învăţăm întul şi în genere, pregătirea elevilor seminarişti să se facă
«în cele mai bune condiţiuni». Pe lîngă acestea, s-a îngrijit de crearea
de m uzee în incinta mînăstirilor şi bisericilor m onum ente istorice, unde
sînt păstrate manuscrise şi cărţi vechi, veşm inte, obiecte de cult şi alte
piese liturgice de v a lo a r e ; s-a îngrijit de editarea de monografii, de al
bum e şi de alt material publicistic de popularizare a tuturor acestor co
mori de artă.
Pe latura pastoral-duhovnicească I.P.S. Arhipăstor s-a îngrijit în
chip deosebit de păstoriţii săi, îndrumîndu-i cu înţelepciune şi căldură
părintească, făcîndu-i să înţeleagă mai mult ca oricînd că «menirea sfîntă
a preotului este slujirea semenilor săi, slujirea binelui, sprijinirea leală
a tuturor strădaniilor întregului popor pentru bunăstare şi progres, p e n 
tru dreptate şi pace trainică pe păm înt».
Un sector deosebit de important din multilaterala activitate a Intîistătătorului Bisericii noastre este cel al ecum enism ului contemporan.
A fost m em bru în Comitetul central al Consiliului Ecumenic al Biseri
cilor, participînd la Adunările generale de la N e w Delhi (1961), Uppsala
(1968) şi Nairobi (1975)-, a făcut parte din Prezidiul Conferinţei Biseri
cilor Europene, participînd la Adunările generale N yb o rg IV (1964),
V (1966), V I (1971) şi Engelberg (1974) şi a condus delegaţiile Ortodoxe
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Române la Conferinţele panortodoxe de la Rodos. în cadrul acestor or
ganisme bisericeşti internaţionale, Prea Fericirea Sa s-a impus prin
pregătirea sa teologică, prin cultura sa generală, prin echilibru şi discernămînt critic, exprim înd idei deosebit de valoroase şi propunînd s o 
luţii practice realiste echitabile, în care se ved e grija deosebită pentru
apărarea şi creşterea prestigiului O rtodoxiei în lumea creştină co n tem 
porană.
A cestea sînt pe scurt principalele date biografice şi coordonatele
fundamentale pe care I.P.S. Mitropolit Iustin şi-a desfăşurat, de-a lungul
întregii sale vieţi, neîntrerupt, activitatea, — o activitate pusă cu convingere în slujba Bisericii strămoşeşti, în slujba vieţii paşnice şi a bi
nelui obştesc-, o activitate care conturează puternic o mare personalitate
a lumii creştine contemporane şi care este o strălucită carte de vizită
pentru alegerea sa ca patriarh al Bisericii O rtodoxe Rom âne.
*
*
*
i

In urma alegerii la 12 iunie 1977 a I.P.S. Iustin, Mitropolitul M oldo
vei şi Sucevei şi locţiitor de patriarh, ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, Conducerea de stat prin Decretul Prezidenţial nr. 165 din 18
iunie. 1977 a recunoscut această alegere.
Decretul i-a fost înmînat Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin de
către dl. Ştefan V oitec, vicepreşedintele Consiliului de Stat, în cadru
festiv, în ziua de 18 iunie 1977, iar în ziua de 19 iunie 1977, a avut loc
intronizarea şi instalarea ca patriarh a Prea Fericirii Sale de către Sfînîul Sinod, în catedrala patriarhală din Bucureşti.
Ceremonia întronizării Prea Fericitului Părinte Iustin ca patriarh al
Bisericii O rtodoxe Române este prezentată pe larg în reportajul special
consacrat acestui măreţ even im en t din viaţa Bisericii O rtodoxe R om âne.
*
Deschizîndu-ne larg inimile pline de bucuria pe care o trăim în aceste
clipe, cu sentim ente de adîncă preţuire şi statornic devotam ent, rugăm
pe Bunul D um nezeu să reverse din belşug harul Său cel pururea dătător
de viaţă peste PREA FERICIREA S A PĂRINTELE PATRIARH IUSTIN,
noul întîistătător al Bisericii O rtodoxe Române.
,
Dumnezeu să-i dăruiască sănătate deplină, puteri de muncă în ze 
cite pentru o activitate bogată în înfăptuiri tot mai măreţe, spre slava
sfintei Biserici O rtodoxe Române, spre sporul duhovnicesc al credincio
şilor ei şi spre înflorirea continuă a patriei noastre.
întru mulţi şi fericiţi ani, PREA FERICITE PĂRINTE P A TR IA R H
IU S T IN !
/
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2 — B.O.R. 7—8/1977

a l e g e r e a , I n m î n a r Ea d e c r e t u l u i p r e z i d e n ţ i a l

DE RECUNOAŞTERE ŞI ÎNTRONIZAREA
PREA FERICITULUI PĂRINTE DR. IUSTIN MOISESCU
CA ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR, MITROPOLIT AL UNGROVLAHIEI
ŞI PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE*

Potrivit legiuirilor în vigoare ale Bisericii O rtodoxe Române, ime
diat ce patriarhul titular a decedat, locotenenţa patriarhală revine de
drept mitropolitului în funcţie al Mitropoliei Moldovei şi Sucevei — pri
mul în ordinea ierarhică după patriarh — sau unuia dintre mitropoliţii
sau episcopii luaţi în ordinea prevăzută de art. 11 din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii O rtodoxe Române (a se vedea art.
133 al. II din Statut).
în virtutea acestor prevederi legale, după ce Fericitul în adormire
Patriarh Justinian a trecut la Domnul în seara zilei de 26 martie 1977,
înalt Prea Sfinţitul Iustin, M itropolitul M oldovei şi Sucevei, a devenit
de drept Patriarh-locotenent, pireluînd astfel atribuţiile conferite de canoane şi de Statutul de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe
Române.
în conformitate cu dispoziţiile Statutului (art. 130 al. III), comple
tarea locului rămas vacant, atît pentru eparhii cît şi pentru Scaunul de
patriarh, trebuie să se facă în lăuntrul term enului de trei luni de la de
clararea vacanţei.
înalt Prea Sfinţitul M itropolit Iustin, ca Patriarh locum tenens, a aş
teptat mai întîi să treacă obişnuitul soroc de şase săptăm îni de la de
cesul Prea Fericitului Patriarh Justinian, şi după aceea a luat toate mă
surile pentru alegerea unui nou titular al Scaunului de patriarh al Bise
ricii O rtodoxe Române.
Pentru informarea tuturor preoţilor şi credincioşilor Bisericii noas
tre, ca şi pentru consem narea în istorie a acestui im portant moment din
viaţa Bisericii Ortodoxe Române, vom prezenta în cele ce urmează o
succintă cronică a programului şi lucrărilor Colegiului Electoral Biseri
cesc pentru alegerea de Arhiepiscop al Bucureştilor, M itropolit al Un
grovlahiei şi Patriarh al Bisericii O rtodoxe R o m â n e ; exam inarea cano
nică de către Sfîntul Sinod a acestei a l e g e r i ; confirmarea prin Decret
prezidenţial a noului ales şi apoi întironizarea noului Patriarh.
4

1. Convocarea Colegiului Electoral Bisericesc
pentru alegerea Patriarhului
Respectîndu-se întru totul term enul legal de trei luni de la vacantarea Scaunului patriarhal al Bisericii Ortodoxe Române, înalt Prea Sfin
ţitul Mitropolit Iustin, Patriarh-tocotenent, a convocat Colegiul Elecio\
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*
Reportaj alcătuit de Pr. Ioan Gagiu, directorul Administraţiei patriarhale
Diac. Petru David, redactorul principal al Revistelor centrale patriarhale.

V I A T A BI SERICEASCĂ

5 91

ral Bisericesc pentru alegerea de Patriarh titular, pentru data de dum i
nică 12 iunie 1977.
Cea mai mare parte a membrilor Colegiului au sosit la Patriarhie
încă din cursul zilei de 11 iunie 1977, pentru ca, după rînduiala îndăti
nată, să ia parte la vecernia şi privegherea care au fost săvîrşite în c ate
drala patriarhală între orele 17— 19.
A doua zi, duminică 12 iunie 1977, în prezenţa tuturor membrilor
Sfîntului Sinod, a membrilor Colegiului Electoral Bisericesc şi a credin
cioşilor care s-au adunat cu acest prilej, în num ăr mare, în catedrala
patriarhală, între orele 9— 11 s-a ofidiat Sfîitfa Liturghie de un sobor de
slujitori în frunte cu P.S. Episcop Roman lalomiţeanul, vicarul Sfintei
Arhiepiscopii a Bucureştilor.
După Sfîntă Liturghie, la orele 11, s-a oficiat un Te-Deum, invocîndu-se harul Sfîntului Duh asupra lucrărilor Colegiului Electoral.
Din catedrală, Ia orele 11,30, toţi membrii Colegiului Electoral Bi
sericesc s-au îndreptat spre palatul patriarhal, în sala de şedinţe a A d u 
nării NaţionaJe Bisericeşti, unde s-au desfăşurat lucrările alegerii.
Din Colegiul Electoral Bisericesc au făcut parte :
— M embrii Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române, în frunte
cu înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iustin, Locţiitor de Patriarh;
— Delegaţii de drept în Colegiul Electoral Bisericesc ai autorităţi
lor de s t a t :
— dl. M iu Dobrescu, preşedintele Consiliului Culturii şi Educaţiei
Socialiste din Republica Socialistă România, în calitate de delegat al
Guvernului Republicii Socialiste România ;
— dl. Virgil Teodorescu, vicepreşedinte al Marii Adunări Naţionale,
în calitate de reprezentant al Marii Adunări Naţionale ;
— dl. Ion Roşianu, preşedintele Departamentului Cultelor.
— Membrii clerici şi mireni ai Adunării Naţionale Bisericeşti, reprezentînd cele 13 eparhii ale Patriarhiei Române.
— Membrii clerici şi mireni ai Adunării Eparhiale'a Arhiepiscopiei
Bucureştilor.
— Rectorii celor două Institute teologice de grad universitar din
Bucureşti şi Sibiu.
— Directorii celor 1 Seminarli teologice din cuprinsul Patriarhiei
Române.
La orele 11,45 o delegaţie a Colegiului Electoral Bisericesc invită pe
malt Prea Sfinţitul Mitropolit Iustin, Locţiitor de Patriarh, pe delegaţii
autorităţilor de stat, pe dl. Preşedinte al Departamentului Cultelor şi pe
înalt Prea Sfinţiţii Mitropoliţi şi PP. SS. Episcopi şi Arhierei să poftească
in sala Adunării N aţionale Bisericeşti.
După ce a fost rostită rugăciunea «împărate ceresc», înalt Prea Sfintitul M itropolit al M oldovei şi Sucevei, Locţiitor de Patriarh şi Preşedinte
îl Colegiului Electoral Bisericesc, roagă Colegiul să desemneze doi se
cretari, care să aju te la lucrările Colegiului.
«
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Au fost propuşi şi aleşi : P.C. Pr. Teodor Bodnar, inspector biseri
cesc din Arhiepiscopia Iaşilor şi dl. Prof. Vasile Cojocaru, din Eparhia
Buzăului, ambii membri ai Adunării Naţionale Bisericeşti.
Făcîndu-se apoi apelul, se constată că sînt prezenţi 94 din totalul
de 105 membri ai Colegiului Electoral Bisericesc, întrunindu-se astfel
m ajoritatea legală.
înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iustin, preşedintele Colegiului Electo
r a l Bisericesc, roagă pe dl. Ion Roşianu, preşedintele Departam entului
Cultelor, să dispună citirea acordului Departamentului Cultelor pentru
deschiderea Colegiului Electoral Bisericesc.
Din însărcinarea d-lui Preşedinte al Departamentului Cultelor, dl.
Director-adj. Iulian Sorin dă citire urm ătorului act ;
Acord pentru convocarea Colegiului Electoral
al Bisericii Ortodoxe Române,
Avînd în vedere adresa Consiliului Naţional Bisericesc nr. 7253 din
30 mai 1977 ;
Ţinînd seama de prevederile art. 130 alin. 3 din Statutul pentru or
ganizarea şi funcţionarea Bisericii O rtodoxe Române ;
'
în temeiul art. 5 lit. X din Decretul nr. 334/1970 privind organizarea
şi funcţionarea Departamentului Cultelor ;
Departamentul Cultelor îşi dă acordul pentru convocarea Colegiu
lui Electoral al Bisericii O rtodoxe Române în ziua de 12 iunie. 1977.
Preşedintele Departamentului Cultelor, Ion Roşianu.
îndeplinindu-se astfel toate formalităţile pentru deschiderea lu cră
rilor Colegiului Electoral Bisericesc, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Ius
tin, Locţiitor de Patriarh, rosteşte urm ătorul c u v î n t :
Mărit Colegiu,
în seara zilei de 26 martie, anul acesta, după o îndelungată su fe
rinţă, în timp ce se întorcea acasă, venind de la spital, s-a stins din viaţă
Prea Fericitul Patriarh Justinian. Cel de al treilea patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române a închis astfel ochii pentru totdeauna, după ce împli
nise cu o lună mai înainte vîrsta de 76 de ani.
Găsindu-ne laolaltă, pentru întiia oară, după trecerea la cele veşnice
a fericitului întru adormire Patriarh Justinian, vă propun să-i închinăm
împreună un gînd de pioasă aducere aminte...
Distinşi M embri ai Colegiului Electoral,
V ăzîn d lumina zilei într-o casă de ţărani dintr-un sat vîlcean, copi
lul Ioan Marina — Prea Fericitul Patriarh Justinian de mai tîrziu — a
intrat în viaţă într-o atmosferă care avea să lase urme adinei în formaţia
sa spirituală şi în întreaga sa activitate. Mama sa, o fem eie bună şi evla
vioasă, se trăgea dintr-o familie veche ţie preoţi, cu frumoase tradiţii
p a trio tice; iar tatăl său, iscusit gospodar, m oştenise de la părinţii săi
dragostea de neam şi dîrzenia în lupta împotriva tuturor nedreptăţilor.
Cineva din familia sa fusese pandur. Datorită acestor împrejurări, cele
«
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dinţii sentim ente puternice care au prins chip in inima fericitului întru
adormire Patriarh, alături de iubirea de părinţi, au f o s t : dragostea de
Biserică şi dragostea de patrie. «Am avut privilegiul rar, mărturisea el,
să respir în casa părinţilor mei duhul unui creştinism autentic 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 ai patriei, — pomeniţi întotdeauna
la mari praznice de credincioasa mea mamă, cu evocări despre trecutul
lor religios şi patriotic —, nu s-a dezlipit de mine niciodată». Iar privi
tor la dragostea de patrie, deseori se înflăcăra şi rostea cuvinte ca aces
tea : «...pămîntul românesc ne este scump şi sfînt, fiind plămădit cu sînge
de eroi şi mucenici, udat de lacrimile a mii şi mii de mame, soţii şi copii,
muncit de veacuri de-a rîndul de hărnicia vrednicilor noştri ţărani, în 
nobilat prin suferinţa atîtor generaţii de luptători şi sfinţi, prin sublim i
tatea jertfelor de veacuri pentru libertate... România nouă, liberă şi d e
mocrată este un patrimoniu sfînt care trebuie păstrat cu sfinţenie».
Zestrea m oştenită de la părinţi s-a îmbogăţit odată cu trecerea v r e 
mii, în sufletul fericitului întru adormire Patriarh prin trăirea personală
în duhul dragostei de Dumnezeu şi de neam, prin studii de teologie şi
de istorie, prin înfăptuirea de acte patriotice şi bisericeşti. O influenţă
binefăcătoare asupra caracterului său a avut desigur şi petrecerea sa în
mijlocul muncitorilor de pe ogoare şi din fabrici. «După o viaţă de peste
30 de ani trăită în mijlocul ţărănimii muncitoare, spunea el, am început
o viaţă în mijlocul muncitorilor din industrie — cu o viaţă şi mai grea
decît a ţărănimii. Şi unora şi altora le-am cunoscut lipsurile, greutăţile
muncii şi ale vieţii şi m-am ataşat de ei, ajutîndu-i cu dragoste în n e 
cazurile l o r ; ca unul ce sînt diri rîndurile ţăranilor muncitori, toată viaţa
am iubit poporul muncitor şi am dorit îmbunătăţirea soartei lui. De aceea
am salutat cu toată preţuirea progresul'şi ridicarea poporului român din
sărăcia şi mizeria de veacuri. A m iubit ştiinţa şi pe oamenii devotaţi ei,
şi am luptat contra ignoranţei şi a apărătorilor ei».
Pecetea aceasta a omeniei şi a dragostei de neam şi de Biserică a
pus-o fericitul întru adormire Patriarh pe toate înfăptuirile sale în lunga
sa activitate obştească şi bisericească. Preot şi învăţător de sat, conlerenţiar la cursuri cooperatiste, profesor şi director de seminar, con
ducător în organizaţiile preoţeşti, vicar şi mitropolit al M oldovei şi, în
siîrşit, vrem e de aproape 30 de ani patriarh al Bisericii Ortodoxe R o
mâne, pretutindeni pe unde a trecut în viaţă a lăsat urmele puternicei
sale personalităţi.
Mergînd statornic pe calea marilor ierarhi din trecut, fericitul întru
adormire Patriarh Justinian şi-a închinat viaţa sa Bisericii şi poporului
nostru. înconjurat cu dragoste de membrii Sfîntului Sinod, iubit de cler
si credincioşi, ajutat de colaboratorii săi apropiaţi şi sprijinit de con
ducerea de stat, ei a înscris în cartea vieţii Bisericii noastre pagini care
na se vor uita niciodată. La chemarea lui, Biserica Ortodoxă din Tran
silvania s-a unificat în anul 1948. La stăruinţa lui, noi eparhii au fost
:niiinţate. Sub oblăduirea lui, şcolile teologice au dobîndit o noua ox9
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ganizare. Sub îndrumarea lui, cărţi şi reviste au fost publicate, obiecte
de cult au fost confecţionate, Biblia şi N oul Testament în s u te 'd e mii
de exemplare au fost tipărite. In fruntea tuturor acestora şi a altor în 
făptuiri trebuie aşezat însă spiritul nou care călăuzeşte acum întreaga
noastră viaţă bisericească în lumina «apoisitolaltului sacral». Preoţii şi cre
dincioşii noştri sînt acum crainici ai păcii pe pămînt, slujitori ai pro
gresului, cetăţeni devotaţi ai scumpei noastre patrii. Ortodoxia româ
nească îşi conturează chipul din zi în zi tot mai limpede în cugetele şi
scrierile ierarhilor şi dascălilor noştri de teologie. In întrunirile panorto
doxe, în Conferinţa Bisericilor Europene, în Conferinţa Creştină pentru
Pace, în Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi în dialogurile cu celelalte
Biserici, participarea Bisericii noastre este căutată şi preţuită, iar legă
turile noastre cu parohiile româneşti de peste hotare, la care ţinea mult
fericitul întru adormire Patriarh, se întăresc şi se dezvoltă mereu sub
diferite aspecte.
Este de la sine înţeles că domeniile de activitate ale Patriarhului
Justinian sînt foarte variate. Ceea ce urmărea el însă era unitatea Bise
ricii. Marele său ideal a fost realizarea şi punerea unităţii bisericeşti în
slujba unităţii neamului. De aceea, în testamentul său, fericitul întru
adormire Patriarh Justinian, spune : «Las moştenire urmaşilor mei o
Biserică românească unificată... A cestu i suflet românesc şi creştinesc,
stăpînit de înfocată iubire de neam şi de caldă dragoste faţă de Biserica
strămoşilor noştri îi las cea mai scumpă m oştenire'pentru neam ul meu...
Un «nu» hotărit să se răspundă totdeauna celor ce ar încerca să spargă
această unire sufletească a românilor».
Stăpînit de un ţel atît de înalt şi animat de asemenea simţiri, Patri
arhul Justinian, înveşm întat în nimbul înfăptuirilor sale, şi-a dobîndit
un loc de cinste în pantheonul marilor ierarhi ai Bisericii noastre şi n u 
mele lui va fi pomenit din neam în neam.
9

M ărit Colegiu Electorali,
Plecarea fericitului întru adormire Patriarh Justinian dintre noi a
lăsat Biserica Ortodoxă Română văduvită de cîrmuitor. Tocmai pentru
a împlini această lipsă ne-am adunat noi, astăzi, aici. Aşadar, sarcina
noastră este de a alege pe noul Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit
al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române.
Aipoi înalt Prea Sfinţituvl Preşedinte >al Colegiului isolicită şi -obţine
aprobarea >ca luicrările Colegiului tsă fie 'suspendate p en tru o jum ătate
de oră, pentru ca membrii Colegiului Electoral Bisericesc să se consfătuiasică asuipra perso'anei pe care 'o socoites-c vrednică ide răspunderea şi
dem nitatea de Paitriarh al Bisericii Ortodoxe 'Române.
La redeschidere, potrivit diispoziţiunilor statutare, îwa'llt Prea Sfin
ţitul Preşedinte piropuine alegerea a doi bărbaţi de încredere, oare -să
asiste (la urma 'în -care v o r fi depuse şi din care vor fi scoase buletinele
de vot. Colegiul a ales bărbaţi de încredere pe : P. C. Pr. Prof. Ene Bra
nişte şi dl. Prof. lorgu Ivan, ambii membri ai Adunării Eparhiale a Arhiep iisc op i e i Bucur e şt i'l o r .
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Din încredinţarea îniallt Prea Sifitnţi tulul Iustiin, preşedintele Colegiu
lui, P. C. Pr. Secretar Teodor Bodnar citeşte cuprinsul articolului 130
din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, privitor la m odalitatea îin 'dare urmează să 'se facă alegerea.
Apoi cei doi bărbaţi de încredere primesic de lia Ina.lt Prea Sfinţitul
Preşedinte cele 94 ide buletine d e vot, pe care le distribuie membrilor
Colegiului.
După o pauză de cinci minute — timp lin ca re fiecare membru al
Colegiului a scris pe buletinul de vot num ele celui tales — Înalt Prea
Sfinţitul Preşedinte invită, pe rdirud, toţi membrii prezenţi ai Colegiului
să-şi depună votul ®n urnă.
.înalt Prea Sfinţitul Preşedinte Iustin, 'ajutat de unul dintre secretari
si ajsiistat de -cei doi bărbaţi de (încredere, num ără buletinele de vot, pe
care le trece îm cea de ia d o u a urnă.
Constatîndu-se că num ărul buletinelor de vot corespunde exact cu
numărul alegătorilor prezenţi, înalit Prea Sfinţitul Preşedinte începe
despuierea scrutinului.
înalt Prea Sfinţitul Preşedinte Iustin scoate din urină primul vot. Se
constată -că acest prim vot este atribuit în a lt Prea Sfinţiei Sale. î<n con
secinţă, potrivit rînduielii, înalt Prea Sfinţia Sa a cedat preşedinţia Cole
giului (Electoral Bisericesc Inailt Prea Sfinţitului Teoctist, Mitropolitul
Olteniei, care a continuat scoaterea din urnă şi citirea voturilor.
La sfârşitul 'acestei operaţiuni s-a 'constatat că Înalt Prea Sfinţitul
Iustin, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, a întrunit 92 de voturi şi Înalt
Prea Sfinţitul Nicolae, M itropolitul Banatului, 2 voturi.
în laclamaţiile tuturor celor prezenţi, după ce a confirmat rezultatul
alegerii, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teoctist a rostit următorul cu
vînt :
înalt Prea Sfinţia Voastră,
înalt Prea Sfinţite Părinte Mitropolit Iustin,
Mi s-a încredinţat mie rara cinste să V ă aduc la cunoştinţă că
Olăritul Colegiu Electoral Bisericesc, întrunit astăzi potrivit predaniilor
si legilor ţârii, V -a ales în slăviul jilţ de Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Exprimarea aproape unanimă a voturilor dă la iveală adevărul scump
nouă tuturor, că distinşii membri ai celui mai înalt for al Bisericii noas
tre strămoşeşti, chibzuind cu responsabilitate, au fost călăuziţi de lum i
nile unei depline conştiinţe asupra actului sfînt săvîrşit acum sub cupo
lele acestei istorice săli sinodale, îndreptînd încrederea şi nădejdea lor
asupra personalităţii prestigioase a înalt Prea Sfinţiei Voastre. Ca slu’iiori neosteniţi în ogorul Domnului şi credincioşi statornici ai Bisericii
neamului nostru, prin alegerea noului arhipăstor al obştii dreptmăritoare româneşti, ei au adăugat încă o verigă de aur la lanţul care ne
eagă pe noi cei de astăzi de moşii şi strămoşii noştri, de slăviţii noştri
Înaintaşi, care au propovăduit, au slujit şi s-au închinat după credinţa
ortodoxă, din cele mai adînci vremuri pe pămîntul românesc, apărîndu-1
'a nevoie şi înfrumuseţîndu-1 cu inima, cu sufletul şi cu braţele lui,
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Putem mărturisi, drept aceea, împreună cu Psalmistul, că «Dreapta
Domnului a făcut aceasta» (CXVII, 16) şi «Duhul Sfînt care lămureşte
lucrurile duhovniceşti oamenilor duhovniceşti» (I Cor. II, 13) ne-a lu
minat gîndul spre a alege în fruntea Bisericii O rtodoxe Române pe ierar
hul înzestrat cu daruri şi iscusinţă înţeleaptă de păstor de suflete, pe
măsura cerinţelor Bisericii noastre, vestită prin prezenţa şi jertfelnicia
slujitorilor ei ce se adaugă tezaurului sacru al Ortodoxiei, binecunos
cută prin deschiderea ei către dobîndirile ecum enism ului contemporan,
în promovarea marilor idei şi acţiuni de instaurare a păcii şi a bunei în ţe 
legeri între oameni şi popoare.
îna'lit Prea Sfinţia Voas/tră,
«Cetatea stînd deasupra muntelui, spune însuşi M întuitorul Hristos,
nu se poate ascunde» (Matei V , 14). N u pe un m unte ci pe mai multe înăl
ţimi de strădanii şi răspunderi în Biserică şi în viaţa poporului nostru
aţi slujit şi aţi străjuit înalt Prea Sfinţia Voastră Ortodoxia românească.
Duhul slavei deşarte, ştim că v-a fost şi vă este străin. Insă vredniciile
cu care v-aţi împodobit viaţa n-au putut fi tăinuite. S-a vădit că acestea
purced din însăşi obîrşia de neam şi de loc. A stfel o copilărie nemîngîiată de afecţiunea părintelui căzut pe cîmpul de luptă, un ţinut, «o gură
de rai», cum este cel al Muscelului, vestit prin frum useţile datinilor
creştineşti, şi prin statornicia fiilor acelui ţinut — ca de altfel a tuturor
fiilor patriei noastre —, înrădăcinaţi pe glia străbună, adeveresc inspi
ratele cuvinte ale bardului de la Mirceştii M oldovei, din cunoscuta Odă
închinată ostaşilor români : «Că din vultur, vultur naşte, din stejar, ste 
jar răsare».
Temeinica formaţie intelectuală prin iubirea cărţii din cea mai fra
gedă tinereţe împodobită de sîrguinţă pilduitoare şi de o putere de muncă
rar întîlnită, a constituit altoiul ales pentru înflorirea şi rodirea mai
apoi a studiilor teologice ale Înalt Prea Sfinţiei Voastre.
Dumnezeiasca Scriptură şi Părinţii Bisericii, prin gîndirea şi lucrarea
lor, v-au ţintuit în avîntul *şi setea de cunoaştere a frumuseţilor celor
fără de asemănare ale adevărului dumnezeiesc. Iar pilda de hărnicie şi
de vas ales al Bisericii au îndreptăţit pe luminatul şi vrednicul de pom e
nire patriarhul Miron Cristea să vă hărăzească desăvîrşirii studiilor teo
logice, în marile centre de cultură şi spiritualitate din Atena, V arşovia
şi Strasbourg. Roadele cărturăreşti ale acestor strădanii n-au întîrziat
să se arate în studiile elaborate şi în lucrările de temei pe care le-aţi
împărtăşit preoţimii şi studenţimii noastre, pentru creşterea lor teologică
şi îmbogăţire sacerdotală.
După o bogată activitate desfăşurată ca ilustru profesor de teologie
în străinătate şi în ţară, dînd altarelor ortodoxe strămoşeşti generaţii
de slujitori devotaţi, aţi fost chemat ca mitropolit în fruntea Bisericii
din Transilvania, unde aţi dat strălucire moştenirii bisericeşti şi româ
neşti lăsată de neuitatul mitropolit Andrei Şaguna şi de urmaşii lui.
Duhul marilor ierarhi care au păstorit Biserica Moldovei, ctitori de
grai şi de carte românească, v-a îndreptat apoi paşii spre acele binecu-
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vîntate ţinuturi strămoşeşti unde vă aşteptau vetrele de credinţă stră
bună, mînăstiri şi biserici —, care adăpostesc tezaurele sfinte ale
poporului nostru şi ale vredniciilor voievozilor români ale căror trupuri
îmbogăţesc evlavia, dragostea de ţară şi respectul pentru toţi cei ce au
luptat pentru libertatea şi independenţa scumpei noastre ţâri.
Cei peste 20 de ani de arhipăstorire i-aţi dăruit Mitropoliei M oldovei
şi Sucevei, ale cărei întocmiri şi statorniciri, cu prisos de gînd şi de faptă
de ierarh, se vădesc peste tot, de la împlinirile centrului eparhial,
pînă la minăstirile, protopopiatele şi celelalte locaşuri administrativreligioase.
/
In fruntea tuturor se arată strălucirea în care aţi inveşmîntat m în ă stirile — m onum ente istorice — adevărate perle ale artei noastre româ
neşti, dar şi pecetea grijii, acordată lor de Biserică şi de Statul nostru.
Izvorul tuturor acestor strădanii îl constituie ataşamentul statornic
pe care îl nutriţi faţă de tot ceea ce a făurit poporul nostru în îndelun
gata sa istorie, precum şi concepţia înaltă faţă de slujirea arhierească în
zilele noastre. Cu această zestre aţi adus spor duhovnicesc, nu numai
în Sfîntul Sinod, dar aţi fost purtătorul său de cuvînt în numeroasele
întîîniri panortodoxe şi intercreştine pe arena mondială, unde cuvîntul
Înalt Prea Sfinţiei Voastre a determiat atitudini şi hotărîri pozitive în
cele mai arzătoare şi vitale probleme ale Bisericii creştine şi ale um ani
tăţii. Clerul şi credincioşii v-au ascultat deseori cuvîntul rostit la tribuna
sfatului ţării, Marea Adunare Naţională, în diferite foruri şi congrese ale
poporului nostru, şi oriunde s-a cerut cuvîntul şi poziţia slujitorilor Bi
sericii Ortodoxe Române şi chiar a celorlalte culte din ţara noastră
Pe cît de scumpă vă este slujirea Bisericii şi păstrarea comorilor ei
de învăţătură şi de viaţă, pe atît de mult aveţi la inimă slujirea patriei,
a poporului nostru, stăruind neîncetat în sporirea rîvnei de sprijinire a
muncii şi a agonisitelor epocale ale harnicului nostru popor român.
Vredniciile înalt Prea Sfinţiei Voastre, aşadar, îndreptăţesc cu pri
sosinţă votul Măritului Colegiu Electoral Bisericesc şi răspund încrederii
pe care ne-o punem în înţelepciunea, tactul şi bogata experienţă a înalt
Prea Sfinţiei Voastre.
înalt Prea Sfinţia Voastră,
Sînteţi chemat acum ca din treapta de întîistătător al Bisericii O rto
doxe Române să continuaţi lucrarea binecunoscută înalt Prea Sfinţiei
Voastre desfăşurată de soborul marilor ierarhi care au păstorit de-a
lungul veacurilor poporul nostru dreptcredincios, ale căror chipuri sînt
vii în inimile şi recunoştinţa noastră, pentru strădania depusă de ei în
slujirea dreptei credinţe pe pămîntul României, pentru păstrarea făcliei
conştiinţei de neam şi a unităţii naţionale şi pentru dobîndirea libertăţii
şi independenţei scumpei noastre ţări.
Sînteţi chemat să continuaţi a împleti firul de aur al prestigiului
Bisericii noastre, al lucrării fiilor ei, alături de întregul nostru popor, de
munca şi de viitorul lui şi să împliniţi ceea ce viaţa cere de la un orga
nism viu şi creator aşa cum este Biserica părinţilor noştri cu fiii şi slu
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jitorii ei buni şi devotaţi. Ştim cît de mult iubiţi clerul şi credincioşii şi
cunoaştem , de asemeni, viziunea largă pe care o aveţi despre rolul d u m 
nezeiescului nostru A şezâm înt în lumea contemporană, precum şi v e n e 
raţia pe care o acordaţi cu orice prilej activităţii celor trei patriarhi
de pioasă memorie : Miron Cristea, Nicodim M unteanu şi celui ce a păs
torit aproape trei decenii, Justinian Marina, în epoca marilor şi înflo
ritoarelor înfăptuiri ale poporului nostru.
Prezenţa şi votul Înalţilor reprezentanţi ai conducerii noastre de
stat 'împreună cu noi încoronează lucrarea săvîrşită de noi în aceste
m om ente şi ne sînt mărturii trainice despre preţuirea de care vă bucuraţi
înalt Prea Sfinţia Voastră personal şi Biserica Ortodoxă Română.
Încredinţaţi că am îndeplinit un mare act istoric în viaţa Bisericii şi
a credicioşilor noştri şi că am întîmpinat, astfel, dorinţa tuturor sluji
torilor sfintelor altare, precum şi aceea a tuturor închinătorilor lor, vă
rog, înalt Prea Sfinţite, să primiţi, odată cu încredinţarea sprijinului
nostru, al tuturor, cele mai călduroase felicitări şi urări de rodnică arhipăstorire ca Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române.
Intru mulţi şi fericiţi ani, Prea Fericite Patriarh Iustin !
Colegiul Electoral Bisericesc, în picioare, aplaudă pe noul ales şi
cîntă cu însufleţire Imnul patriarhal. în această atmosferă de im presio
nantă bucurie şi de unanim entuziasm, Prea Fericitul Iustin, noul P atri
arh ales, a rostit urm ătoarea cuvîntare :
Mărit Colegiu,
A u zin d cuvîntul pe care mi l-a adresat Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit
Teoctist, cu emoţie vădită mă simt acum purtat de mîna cerească şi de
voinţa clerului şi dreptcredincioşilor noştri fii sufleteşti spre treptele
tronului de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei şi
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Fără îndoială, chemarea pe care Măritul Colegiiî Electoral Bisericesc
mi-a făcut-o, prin votul membrilor săi, are ia temelie nu atît vredniciile
m ele cît, îndeosebi, vrednicia scaunului mitropolitan al M oldovei şi S u 
cevei, în care am fost aşezat cu 20 de ani în urmă, precum şi vrednicia
scaunului de Mitropolit al Ardealului, pe care am deţinut-o vrem e de
aproape un an, înainte de a fi trecut de pe scaunul lui Şaguna şi N i colae Bălan pe scaunul lui Dosoftei, Varlaam şi V en iam in Costache.
Tristeţea despărţirii de obştea credincioşilor şi a clerului din M o l
dova, de care mă dezlipesc pe plan administrativ, dar nu duhovniceşte,
este copleşită însă de dragostea fierbinte în care eu ţin, ca părinte, pe
toţi fiii mei sufleteşti. De aceea, vă rog să-mi îngăduiţi ca, în acest m o 
ment, să-mi întorc privirile către Moldova, încredinţînd-o că o voi purta
în sufletul meu toată viaţa, păstrînd-o cu sfinţenie în inima mea caldă
de părinte.
Cu inima lărgită acum, — aşa cum spunea cîndva Sfîntul Apostol
Pavel —, pentru a putea cuprinde în ea pe dreptmăritorii creştini de pe
întinsurile tuturor meleagurilor româneşti, îndreptîndu-mi paşii spre vii
tor, pornesc cu hotărîre înainte, potrivit cu porunca Mîntuitorului care,
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zice că «nimeni din cei care pun mîna pe plug şi se uită înapoi nu este
vrednic de îm părăţia lui Dumnezeu» (Luca IX, 62).
Privind înainte, mă voi strădui să trag brazdă nouă în ogorul Bise
ricii, brazdă de înnoire adîncă, cuprinzătoare şi permanentă a vieţii
noastre religioase, în spiritul învăţăturii Sfintei Scripturi, al tradiţiei
marilor părinţi ai Bisericii şi al vieţii noastre ortodoxe româneşti.
N oi alcătuim, în adevăr, o Biserică Ortodoxă integrată în plinăta
tea trupului tainic al Domnului nostru Iisus Hristos. Ca şi toate celelalte
Biserici locale, pe plan vertical, noi sîntem una, sfîntă, sobornicească şi
apostolească Biserică. Dar, pe plan orizontal, noi sîntem o Biserică loca
lă, avînd însă plinătatea Sfîntului Duh. Sfîntul Duh este, în întregime,
în fiecare Biserică, şi în toată Biserica în întregime el este — cum ne
învaţă Sfîntul Vasile cel Mare. De aceea, ca Biserică locală, noi propovăduim Evanghelia, nu în numele Bisericii ecumenice, universale, ci în
numele lui Hristos ; noi facem părtaşi pe credincioşii noştri de toate da
rurile Sfîntului Duh, cu puterea pe care o a vem noi de la Dumnezeu. N u
sîntem dependenţi de nici o altă Biserică. Dar, nici nu putem să ne e x 
tindem lucrarea bisericească dincolo de hotarele jurisdicţiei noastre -,
dreptul nostru de păstorire se întinde peste credincioşii noştri ortodocşi.
Potrivit cu învăţătura Sfîntului Petru (Epistola I, cap. V , 2) şi a S fîn 
tului Pavel (Fapte X X , 28) noi sîntem datori să păstorim «turma lui D um 
nezeu», peste care Sfîntul Duh ne-a pus pe noi păstori.
A cest principiu implică adaptarea lucrării bisericeşti la condiţiile
de viaţă locală, naţională sau socială. Astfel, integrarea unei Biserici
locale în viaţa unui popor devine cu totul explicabilă.
Rînduiala aceasta canonică nu trebuie, însă, socotită un simplu prin
cipiu juridic ; ea decurge în chip natural din traducerea în viaţă a unui
adevăr dogmatic. Este un postulat de credinţă, o consecinţă directă a
dogmei despre întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. După cum Fiul
lui Dumnezeu a venit în lume pentru a ajuta lumea să se ridice la viaţa
în Dumnezeu, tot astfel o Biserică locală este datoare să se integreze în
viaţa poporului respectiv pentru a-1 ajuta să-şi făurească o viaţă fericită.
Intrucît popoarele se diferenţiază în variate chipuri unul de altul,
este de la sine înţeles ca şi Bisericile naţionale, sau locale să dobîndească trăsături caracteristice proprii. In acest context se poate vorbi de
ortodoxie românească, dăltuită potrivit cu originea, viaţa şi aspiraţiile
poporului nostru. Astfel, unitatea neam ului românesc, la care poporul
nostru ţine atît de mult, s-a manifestat pe plan religios sub forma uni
tăţii bisericeşti. Pe de o parte, Biserica a profitat de această aspiraţie
naţională pentru a veghea la unitatea ei. Pe de altă parte, unitatea bise
ricească a alimentat spiritul de comuniune şi unitate a poporului nostru.
Consideraţii asemănătoare se pot face şi despre autocefalia sau au to n o 
mia bisericească şi despre m arele evenim ent istoric al independenţei
naţionale.
In acest fel se explică nu numai apariţia şi dăinuirea bunelor legă
turi dintre stat şi Biserică în ţara noastră, dar şi necesitatea întăririi lor
:n vremurile noastre, cînd poporul pe care noi îl slujim îşi înteţeşte din
zi în zi tot mai mult puterile pentru zidirea vieţii sale noi.
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De aceea, pentru raţiuni de ordin religios şi patriotic, odată cu stră
daniile noastre de a da un chip nou Bisericii noastre strămoşeşti, vo m
sprijini statornic întărirea unităţii noastre naţionale şi apărarea liber
tăţii, independenţei şi suveranităţii patriei.
Cugetele noastre nu se vor opri insă la fruntariile ţârii. A v e m peste
hotare comunităţi româneşti ortodoxe, nu numai în Europa, dar şi în cele
două Am erici şi în Canada, în Australia şi în Noua Zeelandă. De toate
ne vo m îngriji, sprijinindu-le după nevoile lor.
Deopotrivă, vo m ajuta şi sprijini întărirea legăturilor şi cooperarea
Bisericii noastre cu celelalte Biserici sau c u ltd religioase, atît pe plan
bilateral, cît şi pe plan general, în cadrele Conferinţei Bisericilor Euro
pene, ale Conferinţei Creştine pentru Pace şi ale Consiliului Ecumenic
al Bisericilor, considerînd că lucrarea de întărire a unităţii bisericeşti şi
de apărare a păcii între popoare constituie una din cele mai frumoase
laturi ale activităţii Bisericii în lume, în epoca noastră. Dovedindu-ne,
împreună cu întreaga ierarhie şi cu toţi dreptmăritorii noştri fii sufle
teşti, nu numai vestitori, dar şi făcători de pace, ne vo m strădui să ne
arătăm vrednici de chemarea pe care neîncetat ne-o face Dumnezeu de a
vieţui în sînul Său părintesc ca adevăraţi fii ai Săi.
Pe calea întăririi unităţii bisericeşti şi a păcii în lume v o m merge
cu îndrăznire şi încredere, avînd convingerea că zidurile despărţitoare
între Biserici şi popoare nu ajung pînă la cer. Ele aparţin lumii noastre
vremelnice ; de aceea vor cădea.
Distinşi membri ai Colegiului Electoral,
Statornic slujitor al marilor idealuri pe care urmăresc sâ le înfăp
tuiască Biserica, poporul nostru şi lumea întreagă, nu voi pierde din
vedere că sînt. părinte sufletesc al fiecăruia din cei încredinţaţi mie de
Dumnezeu spre duhovnicească păstorire. Cum odinioară Sfîntul Apostol
Pavel, care, avînd pe umerii săi povara purtării de grijă de toate Bise
ricile pe care le întemeiase el, găsea totuşi vrem e să se ocupe şi de
soarta fiecăruia din cei care-i cereau ajutorul, — mă gîndesc îndeosebi
la Onisim din Colose —, mă voi ţine şi eu aproape de toţi cei care au
nevoie de sfatul meu, de sprijinul meu, de dragostea mea. Năzuiesc sâ
pot spune şi eu, într-un glas cu A p o s t o l u l : «Cine este slab şi eu să nu
mă simt slab cu el ? Cine se aprinde şi eu să nu ard de focul lui ?»
(II Cor. XI, 23).
Făcîndu-mă «tuturor toate», turma lui Dumnezeu dată în paza mea
o voi păstori, potrivit cu îndemnul Sfîntului Apostol Petru, cercetînd-o
«nu cu silnicie, ci cu voie bună, aşa cum porunceşte Dumnezeu, nu pen•
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ci pildă făcîndu-mă turmei» (I Petru V, 2—3). In cugetul m eu vor stărui
fără încetare cuvintele Sfîntului Iacob, care zice aşa : «Cucernicia cu 
rată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl aceasta este : să cer
cetăm pe orfani şi vă d u ve în necazul lor şi să ne păzim pe noi fără de
pată din partea lumii» (I, 27). Iar dragostea de om va rămîne pururea
legea vieţii mele. V o i purta pururea în inima mea adevărul mărturisit
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de marele Apostol al neamurilor, în imnul dragostei creştine — una din
cele mai frumoase pagini din întreaga literatură universală :
«Toate limbile omeneşti şi îngereşti de le-aş vorbi...
«Şi dar proorocesc dacă aş avea
«Şi tainele toate de le-aş cunoaşte...
«Şi de aş avea credinţă atît de multă
«Să mut munţii din loc...
«Şi toată averea mea de-aş face-o milostenii
«Şi trupul mi l-aş da să fie ars...
«Dacă nu am dragoste, nimic nu sînt...» (I Cor. XIII).
Mărit Colegiu,
Cutezând a primi vrednicia de Arhiepiscop al Bucureştilor, M itro
polit al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, mă în 
credinţez acum tuturor celor careh îşi pun nădejdi în rodnica mea arhipăstorire.
Bisericii, fiindcă în plinătatea ei ecumenică şi locală îmi voi desfă
şura activitatea ; ţării noastre, fiindcă pe ea eu o slujesc bisericeşte ; lui
Dumnezeu, fiindcă în numele lui Hristos şi cu puterea Sfîntului Duh voi
păstori turma dată mie spre păstorire.
Pe înalt Prea Sfinţiţii şi pe Prea Sfinţiţii m em bri ai Sfîntului Sinod îi
asigur de calda mea preţuire şi de trăinicia sentimentelor mele frăţeşti,
rugîndu-i stăruitor să-mi stea în ajutor cu rugăciunile lor, cu sfatul şi
cu faptele lor. Iar membrilor Colegiului Electoral Bisericesc le exprim
mulţumirile mele pentru încrederea pe care mi-au acordat-o, făgăduindu-le să săvîrşesc «slujba mea din plin», potrivit cu un apostolesc
cuvînt.
După această vibrantă cuvintare» toti cei prezenţi, în frunte cu r e 
prezentanţii autorităţilor de Stat şi cu membrii Sfîntului Sinod, au p re 
zentat Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin felicitări şi urări de în d e
lungată şi rodnică arhipăstorire.
în sala de recepţii a palatului patriarhal a avut loc o agapă. Cu acel
prilej, noului Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române, i s-au exprimat, în
continuare, sentim ente de preţuire şi încredinţarea că ierarhii, preoţii
şi credincioşii Bisericii O rtodoxe Române vor fi bucuroşi că au în frun
tea lor un conducător pregătit şi vrednic pentru înalta misiune şi ră s
pundere ce-i revine, atît în slujirea fiilor săi duhovniceşti, care sînt to t
odată şi fiii patriei noastre, cît şi în relaţiile cu celelalte Biserici şi
culte religioase din ţara noastră şi de peste hotare.
2. Cercetarea şi examinarea canonică a alegerii
îndeplinindu-se toate cele rînduiţe în Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii O rtodoxe Române, în legătură cu convocarea Sfîn
tului Sinod, în ziua de 13 iunie 1977, la orele 12,00, a avut loc sesiunea
ordinară a Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române.
Şedinţa s-a ţinut la palatul patriarhal, sub preşedinţia Prea Fericitului
Patriarh Iustin.
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După rostirea rugăciunii «împărate ceresc», Prea Fericitul Părinte
Patriarh Iustin invită pe Prea Sfinţitul Episcop A ntonie Ploieşteanul,
vicar patriarhal, secretarul Sfîntului Sinod, să dea citire apelului nom i
nal.
Au fost prezenţi :
— Prea Fericitul Patriarh IUSTIN al Bisericii O rtodoxe Române ;

- I. P. S. Mitropolit NICOLAE all B a n a tu lu i;
— I. P. S. Arhiepiisioop A N T I M a l T omisului şi Duinării de Jo>s ;
— I. P. S. Arhiepiscop TEOFIL de Cluj-Napoca ;
— P. S. Epiisiooip IOSIF al Râmnicului şi A r g e ş u lu i;
— P. S. Bpis'dop ANTIM al Buzăuilui ;
— P. S- Epi'sicop EMILIAN ia!l Alba Iul i e i ;
— P. S. Episcop VISARION >a<l Arajdulkii ;
— P. S. Epis'oop VASILE >ail Onadiei ;
— P. S. Eipiscap GE'RMAIN ide Sit. Demis all Episcopiei Ortodoxe
Catolice din Franţa ;
— P. S. Episcop ANTONIE PLOIEŞTEANUL, vicar p a t r i a r h a l ;
— P. S. Episcop-viicar ROMAN IALOMIŢEANUL ial Arhiepiscopiei
— P. S. Episicop-viicar ADRIAN BOTOŞÂNEANUL al A rhiepisco
piei Iaşii/or »
— P. S. Epis‘cop-viciar NESTOR SEVERINEANUL al'A rhiepiscopiei
C r a io v e i;
— P. S. Episicop-vidar TIMOTEI LUGOJANUL al Arhiepiscopiei Ti
mişoarei şi C a ra n se b e şu lu i;
V
— P. S. Eipisicoip-vicair EPIFANIE TOMITANUL al Arhiepiscopiei
Tomisului şi Dunării ide Jos ;
— P. S. Episcop-vicar JUSTINIAN MARAMUREŞANUL «al A rhie
piscopiei de Cluj-Napoca ;
— P. S. Episcap-vicar LUCIAN FĂGÂRĂŞANUL aii Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române peni tini Europa C entrală şi Occidentală ;
— P. S. A rhiereu-vicar GHERASIM PITEŞTEANUL al Episcopiei.
Rîmnicului şi Argeşului ;
— P. S. Arhiereu-viicar EFTIMIE BÎRLÂDEANUL al Episcopiei Romianului şi Huşilor.
A luat parte :
Dl. ION ROŞIANU, preşedintele Departam entului Cultelor.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, roagă p e dl. Preşedinte al Desiunii ordiimare a Sfîntului Sinod pe ainul 1977.
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Din dispoziţia D-iloii Preşedinte iail Departamentul Cultelor, dl. Di
rector ad ju n ct Iulian Sorim -a dait citire Deciziei nir. 688/C/333 din 6 iunie
1977 a Departam entului Cultelor pentru deschiderea sesiunii ordinare
a Sfîntului Simioid al Bisericii Ortodoxe Române pe anul 1977.
înainte de a se trece la ordinea de zi, Prea Fericitul Patriarh Iustin
a propus Sfîntului Sinod să fie trimisă Domnului Nicolae Ceauşescu,
Preşedinte al Republicii Socialiste România urm ătoarea telegramă :
Domniei Sale
Domnului NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele Republicii Socialiste România
Sinoctul Bisericii O rtodoxe Române, întrunit în şedinţă de lucru p e n 
tru examinarea canonică a alegerii de către Colegiul Electoral Biseri
cesc, în ziua de 12 iunie 1977, a titularului în scaunul vacant de A rh ie 
piscop al Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, îşi îndreaptă gîndurile cu neţărmurit devotam ent
către Domnia Voastră, neostenit şi înţelept Conducător al scumpei noas
tre patrii, spre a vă exprima, şi cu acest solemn prilej, sentimentele lor
de înaltă preţuire şi cald ataşament.
Prin alegerea L P. S. Iustin Moisescu, Mitropolit al M oldovei şi
Sucevei, ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, ierarhii şi preoţii au
conştiinţa vie că împlinesc un act de înaltă răspundere atît faţă de Bise
rica noastră străbună, cît şi faţă de poporul nostru şi de conducătorii
săi, continuînd tradiţiile statornicite de veacuri ale înfrăţirii în muncă,
pentru apărarea fiinţei naţionale a neamului nostru, a spiritualităţii şi
culturii româneşti şi a măreţelor aspiraţii de care este însufleţită în 
treaga obşte românească în zilele noastre.
Totodată, dorim să vă asigurăm că v o m fi întotdeauna alături de
poporul nostru în lupta sa dreaptă pentru afirmarea libertăţii, indepen
denţei şi suveranităţii sale şi pentru sprijinirea eforturilor ce se depun
de omenirea contemporană în scopul triumfului definitiv al păcii, coope
rării şi prieteniei între toate popoarele lumii.
SFINTUL SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Trecîndu-se ia ordinea de zi, Pirea Fericitul Părirute Patriarh a ra tă că
pentru această şedinţă sinodală este numai o singură problemă : te
meiul nr. 8133/1977 — adică procesul-verbal al Colegiului Electoral Bi
sericesc din 12‘iunie 1977, privind 'alegerea titularului în scaunul vacant
de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Umgrovilahiei şi Patriarh al
Bisericii O rtodoxe Române.
La invitaţia Prea Fericitului Patriarh Iustin, Prea Sfinţitul Episcop
Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, secretairu'l Sfiintuloii Sinod, dă ci
tire 'procesului verbal prim it ide la Colegiul Electorali Bisericesc din 12
iunie 1977, întocmit şi sem nat d e Preşedintele Colegiului, d e cei doi
bărbaţi d e 'încredere şi d e cei doi secretari.
După citire, SfSinitul Sinod hotărăşte ca acest proces verbal să fie
repartizat Comisiei canonice, juridice şi pentru disciplină fixată de
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Sfîntul Sinod, în vederea exam inării şi întocmirii referatului către plenul
Sfântului Sinod.
După o suspendare d e o jum ătate d e oră, şedinţa Sfîntuilaii Sinod
este redesichisă şi Prea Sfinţitul Epiisicap-vicar A drian Botoşăneanul, ra 
portorul Comiisiei -canonice, juridice şi p e n tru diisicip'lină, citeşte referatul
întocmit de laceastă Comisie cu privire la pr oces uil - ve rbal »al Co'legiuilui
Electoral Bisericesc din 12 iunie 1977, din «care rezultă -că alegerea
I. P. S. Mitropoilit Iustin al M oldovei şi Sucevei îm -scaunul v acant de
Arhiepiscop a'l Bucureştilor, M itropolit ia!l Ungrovlahiei şi Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române s-a făcut icu respectarea prevederilor -cano
nice şi statutare. Raportul Comisiei canonice este supus 'deliberării şi
hotărîrii Sfîntului Sinod.
In >ur mia discuţiilor care 'au avuit loic şi la propunerea Comisiei 'cano
nice, juridice şi pentru disciplină, Sfîm/tu.1 Sinod hotărăşte :
—
Ia act de faptul că alegerea I. P. S. IUSTIN MOISESCU,
Mitropolitul M oldovei şi S u cevei, în demnitatea de Arhiepiscop al
Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române s-a săvîrşit potrivit prevederilor canonice şi statutare.
Se va interveni la Departamentul Cultelor pentru emiterea De
cretului Prezidenţial de recunoaştere a I. P. S. Mitropolit IUSTIN
MOISESCU în demnitatea de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al
Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, pentru care a
fost ales de Colegiul Electoral Bisericesc în ziua de 12 iunie 1977.
Bpuiz®ndu-ise ordinea d e zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin
mulţumeşte -călduros membrilor - Sfinitului Sinod pentru participare şi
contribuţia adusă la rezolvarea problemei de pe ordinea de zi.
Prea Fericirea Sa adresează, d e asemenea, (calde •mulţumiri Dom
nului Ion Roşianu, preşedintele Departam entului Cultelor, atît pentru
participarea la această sesiune a Sfîntului Sinod cît şi pentru larga
înţelegere pe care a manifestat-o şi cu acest prilej faţă de problemele
şi nevoile Bisericii O rtodoxe Române.
în încheiere, Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin declară prorogată
sesiunea ordinară pe anul 1977 a Sfîntului Sinod.
După rostirea rugăciunii «Cuvine-se «cu «adevărat», şedinţa s-a ri
dicat la orele 13,30.
3.
Înmînarea D e c r e t u l u i P r e z i d e n ţ i a l
pentru recunoaşterea alegerii Prea Fericitului I u s t i n
ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
Sîmbătă 18 iunie 1977, la orele 10,30, la Palatul Marii A du
nări N aţionale a avut loc, într-un cadru solemn, înmînarea D ecre
tului Prezidenţial prin icare Dominai! Preşedinte «al Republicii Socialiste
Româniia, Niooliae Ceauşescu, reicunoiaşte p e Prea Feriicituil lusitin în
înalta funcţie de Arhiepiscop aii Bucureştilor, Mitropolit a/l Ungrovla-
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bisericească

hiei şi Patriarh 'aii Bisericii O rtodoxe Române, dem nitate p en tru oare a
fos't ales de Colegiul Electoral Bisericesc iîm ziua d e 12 iunie 1977.
Din partea Coniduioerii de Stat, Ila această deosebită -festivitate au
participat : Dl. Ştefan Voitec, vicepreşedinte ;al Consiliului de S t a t ; DL
Emil Bobu, vicepreşedinte al Consiliului de S t a t ; Dl. Ion Dincă, primarul
general al C a p ita le i; Dl. M iu Dobrescu, preşedintele Consiliului Culturii
şi Educaţiei Socialiste ; DL Mihai Marinescu, viceprim-ministru al g u 
vernului ; D1. Virgil Teodor eseu, vicepreşedinte al Marii A dunări N a 
ţionale ; DL Eugen Jebeleanu, vicepreşedinte al Consiliului Naţional
aii Frontului Unităţii Socialiste ; DL Ion Roşianu, preşedintele D eparta
mentului Cultelor. ^
Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a fost însoţit de membrii Sflî'ntului Sinod : I. P. S. M itropolit Nicolae .ai A r d e a lu lu i; I. P. S. M itro
polit Teoctist al O lte n i e i; I. P. S. Mitropolit Nicolae al B a n a tu lu i;
I. P. S. Arhiepiscop Antim aii Tamisuilui şi Dunării de Jois ; I. P. S. A rhie
piscop Teofil de Cluj-Napoca ; P. S. Episcop Iosif al Rîmnicului şi A rg e
şului ; P. S. Episcop Antim al Buzăului ; P. S. Episcop Emilian al Alba
Iuliei ; P. S. Episcop Visări on al Aradului ; P. S. 'Episcop Vasile a/l O ra 
diei ; P. S. Episcop A ntonie Ploieşteanul, vicar patriarhal ; P. S. Episcop-vioar Roman Iaiomiţeanul al Arhiepiscopiei Bucureştilor ; P. S. E/pisop-vicar Adrian Botoşăneanull al Arhiepisicopiei Iaşilor > P. S. Episcopvicar Nestoir Severineanul a'l Arhiepiscopiei Craiovei ; P. S. Episcopvioar Timotei Lugojanul asl Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului ?
P. S. Episcop-viicar Epifianie Tomitanaiil al Arhiepisicopiei Toimisu'lui şi
Dunării de Jos ; P. S. Eipiscop-vicar Jiusitinian M aram ureşanul aii Arhieoiscopiei de Cluj-Napoca ; P. S. Episcop-'vicar Lucian Făgărăşanul al
Arhiepiscopiei O rtodoxe Române pentru Europa Centrală şi Occiden:ală ; P. S. A rhiereu-vicar Gherasim Piteşteanul al Episcopiei Rîmnicului
si A r g e ş u lu i; P. S. A rhiereu-vicar Eftimie Bîrlădeanul al Episcopiei
Romanului şi Huşilor.
•S-a d a t mai întii citire urm ătorului
DECRET PREZIDENŢIAL
privind recunoaşterea mitropolitului Iustin Moisescu
in funcţia de arhiepiscop al Bucureştilor, mitropolit al Ungrovlahiei
şi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
A v în d în vedere alegerea efectuată de Colegiul Electoral Bisericesc,
In temeiul art. 21 alin. 1 din Decretul nr. 177/1968 pentru regimul g en e
ral al cultelor religioase,
Preşedintele Republicii Socialiste România decretează :
E O. R. — 3
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Articol unic. — Mitropolitul Iustin Moisescu se recunoaşte în fu n c 
ţia de arhiepiscop al Bucureştilor, mitropolit al Ungrovlahiei şi patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române, pentru care a fost ales de Colegiul Elec
toral Bisericesc în ziua de 12 iunie 1977.

Nicolae Ceauşescu
Preşedintele
Republicii Socialiste Roimânia
B u cu reşti, 18 iu n ie 1977
Nr. 165

După citirea Decretului Prezidenţiali, Dl. Ştefan V o ite c f viceipreşePrea Fericite Iustin M oisescu,
Patriarh al Bisericii O rtodoxe Rom âne,
Onoraţi ierarhi, membri ai Sinodului,
9

Onorată asistenţă,
Cu deosebită plăcere şi satisfacţie am îndeplinit astăzi mandatul de
onoare încredinţat de mult stimatul Preşedinte al Republicii Socialiste
România, Nicolae Ceauşescu, înm înîndu-vă dumneavoastră, Prea Feri
cite Iustin Moisescu, Decretul prezidenţial de recunoaştere în funcţia de
Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române.
%
Personalitatea dumneavoastră s~a impus de mult în Biserica O rto
doxă ca eminent profesor de teologie şi apoi timp de două decenii, mai
întîi ca mitropolit al Ardealului şi apoi ca mitropolit al M oldovei şi
Sucevei.
A ctivitatea prodigioasă pe care aţi desfăşurat-o pe planul vieţii re
ligioase şi al celei social-obşteşti v-a adus dragostea şi stima ierarhilor
şi a clerului ortodox, precum şi preţuirea conducătorilor celorlalte culte
din ţara noastră, care îşi dedică eforturile pentru împlinirea aceloraşi
ţeluri nobile de slujire a intereselor fundamentale ale tuturor fiilor
acestui minunat pămînt românesc.
In acest m om ent solemn, ne exprim ăm cu certitudine jncrederea că
Biserica Ortodoxă Română, alegîndu-vă în fruntea sa, îşi va spori con
tribuţia la măreaţa operă constructivă a întregii noastre naţiuni, la asi
gurarea prosperităţii patriei, la apărarea independenţei, libertăţii şi su 
veranităţii, la slujirea cauzei vitale a păcii şi colaborării între popoa
rele lumii, pentru care întregul popor român, condus cu înţelepciune şi
strălucire de preşedintele Nicolae Ceauşescu, luptă consecvent, cu ener
gie şi devotament.
Bogata dumneavoastră experienţă de conducător bisericesc, presti
giul şi autoritatea de care vă bucuraţi în rîndul ierarhilor şi clerului
ortodox, patriotismul fierbinte care străbate întreaga activitate ce aţi
depus-o, ne conving de marile posibilităţi de care dispuneţi pentru a da
noi şi superioare dimensiuni aportului Bisericii Ortodoxe la strădaniile
poporului român, stăpîn pe soarta sa, de a făuri societatea socialistă
multilateral dezvoltată în România.

/
V I A Ţ A BI SERICEASCĂ

607

A cest evenim ent deosebit din viaţa Bisericii Ortodoxe şi din viaţa
dumneavoastră, Prea Fericite Patriarh, ne oferă plăcutul prilej de a vă
adresa călduroase felicitări, urări de sănătate şi viaţă îndelungată, suc
cese depline în înalta demnitate cu care aţi fost investit, multă fericire
şi întru mulţi a n i !
Apoi -a inmîma't Prea Ferici/tului Părinte Patriarh lusitim Decreitul
Prezidenţial şi, -în numele D-lui Preşedinte a'l Republicii Socialiste
România, precum şi in inurnele Conducerii de S'talt, a» feliicita<t călduros
pe noull Paitiriarili al Biise/riicii O rtodoxe Române.
Ră’Spunzîind cuvîintuilui rostit de Dl. Vicepreşedinte Ştefani Voitec şi
urărilor ce i-au fost adresate, Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a spus
urm ătoarele :
Domnule V icepreşedinte al Consiliului de Stat,
în m om entul primirii Decretului prezidenţial pentru recunoaşterea
smereniei mele ca Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovla
hiei şi Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române, să-mi fie îngăduit ca pri
mul gînd să-l îndrept către Preşedintele Republicii Socialiste România,
Domnul Nicolae Ceauşescu, pentru a-i exprima omagiul meu, asigurîndu-1 de întreaga mea recunoştinţă, de aleasa mea cinstire şi de d evo ta 
mentul m eu deplin.
Iar Dumneavoastră, Domnule Vicepreşedinte al Consiliului de Stat,
odată cu simţămintele de respect şi preţuire, V ă aduc calde mulţumiri
pentru înmînarea Decretului prezidenţial de recunoaştere a mea ca A rh ie 
piscop al Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române.
Muilt Stimate Domnule Vicepreşedinte,
Cum se ştie, din vremea în care pe pămîntul strămoşilor noştri da
coromâni se zămislea fiinţa noastră românească, firul istoriei Bisericii
s-a împletit cu firul istoriei patriei. Identificîndu-şi misiunea cu slujirea
poporului, Biserica a urmărit fără încetare atît păstrarea dreptei cre
dinţe şi slujirea aspiraţiilor şi năzuinţelor întregii obşti româneşti, cît
şi îmbunătăţirea traiului zilnic al omului. în acest scop, Biserica a des
făşurat permanent o remarcabilă activitate de binefacere, de luminare
a poporului şi de făurire a unor opere de artă care astăzi constituie te
zaur naţional, o parte din patrimoniul cultural al patriei.
Uitat sau lăsat în părăsire, din pricina necunoaşterii valorii lui is
torice sau artistice, acest tezaur era ameninţat cu dispariţia. Dar, odată
cu spiritul înnoitor care s-a aşezat în ţara noastră, după eliberarea pa
triei, noi condiţii au fost aşezate pentru restaurarea, conservarea şi în 
treţinerea lui. Prin legea ocrotirii patrimoniului cultural naţional se asi
gură acum de către stat toate condiţiile de- păstrare, pentru veacurile
viitoare, a acestei comori a poporului.
Să-mi fie îngăduit, cu acest prilej, să exprim recunoştinţa Bisericii
iaţă de Conducerea statului pentru grija pe care o poartă patrimoniu
lui cultural naţional, în care se include pentru restaurare, conservare
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şi întreţinere' o bună parte din bisericile-monumente istorice şi diferite
obiecte de cult sau de artă bisericească.
BomiDu'le Vicepreşedinte,
învăţătura ortodoxă tradiţională de integrare a Bisericii în viaţa
poporului a găsit la noi o aplicare mai profundă şi mai cuprinzătoare
decît în oricare altă ţară. Increştinarea treptată a strămoşilor noştri, odată cu zămislirea şi formarea neamului românesc, în vremuri de asu
prire a poporului şi Bisericii de către alte popoare, stă la temelia s im 
biozei romăno-ortodoxe pe pămîntul strămoşilor noştri. Suferinţele co
m une au determinat întărirea legăturilor dintre poporul nostru şi
Biserică.
Prin însăşi prezenţa ei permanentă în viaţa tuturor ţărilor româneşti,
Biserica a contribuit la păstrarea unităţii neamului pe pămîntul românesc.
Recente descoperiri de urme ale bisericilor care au fo.st construite din
vrem e în vrem e în satele şi oraşele noastre atestă apoi deplin continui
tatea româneăscă pe întreg întinsul locuit de strămoşii noştri. Iar prin
îmbrăţişarea cu căldură şi hotărîre a marilor idealuri ale poporului, în
vremuri de grea cumpănă pentru ţară, Biserica a contribuit la păstrarea
libertăţii, independenţei şi suveranităţii patriei. Unul din cei mai vrednici
ierarhi ai Ţării Moldovei, neuitatul Iosif Naniescu, cu prilejul procla
mării independenţei din 1877 spunea : «în decursul veacurilor, pînă în
ziua de astăzi, precum istoria noastră ne-o arată, cu adevărat întotdea
una Biserica a fost cu ţara... şi clerul de la cel dintîi pînă la del 'din
* urmă, nu poate să rămînă nemişcat de aceleaşi sentim ente româneşti
de care tot românul este astăzi însufleţit». Sentim entul acesta româ
nesc de independenţă naţională era atît de puternic în sufletul poporului
încît nu se limita numai la ţară, ci cuprindea în sfera lui şi Biserica. I n „
acest sensj acum 100 de ani, Mitropolitul Calinic Miclescu scria : «Bise
rica Ortodoxă Română e autocefală ab anitiquo şi în primul rînd pentru
că România e un stat independent în toate privinţele». Iar ceea ce se
petrecea în 1925, cînd, la 4 februarie; Sinodul Bisericii Ortodoxe R o
mâne hotăra înfiinţarea Patriarhiei, era o consecinţă a unirii din anul
1918 a tuturor românilor. Intr-o ţară marel liberă, Biserica a putut să
se ridice la cea mai înaltă treaptă, în organizarea ei, ca patriarhie. Apoi,
reîntregirea bisericească din Transilvania, în anul 1948, a putut fi înfăp
tuită prin exprimarea liberă a voinţei clerului şi credincioşilor de a se
întoarce la sînul Bisericii strămoşeşti numai în etapa de viaţă nouă, 'liberă,
independentă şi suverană, pe care poporul nostru şi-a întocmit-o după
încheierea războiului de eliberare a patriei.
în acest fel, din principalele even im ente ale ultimului secol din is
toria p a tr ie i: independenţa de stat, reîntregirea naţională şi efliibe-rarea
patriei au izvorît, pentru Biserică, principalele evenim ente din aceeaşi
vrem e : autocefalia, ridicarea Bisericii la rang de p atriarhie şfrreîntregi
rea bisericească.
Biserica a avut un rol în viaţa poporului nostru ; sprijinul ei i-a fost
permanent, deplin şi rodnic. Dar, la rîndul ei, Biserica s-a bucurat de
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ocrotirea statului şi a beneficiat de înfăptuirile lui pentru a-şi putea
împlini misiunea ei religioasă.
In vrem ea noastră, bucurîndu-se de libertate deplină pentru organi
zarea şi funcţionarea ei, de largă înţelegere şi de spijin permanent din
partea statului, Biserica O rtodoxă, — ca de altfel şi celelalte culte reli
gioase din ţară —, îşi îndeplineşte misiunea ei religioasă în rîndurile
credincioşilor ei, sprijinind în acelaşi timp construirea vieţii celei noi
de care, de altfel, beneficiază şi fiii ei sufleteşti. Ea îşi îndeplineşte în
acest Iei rostul ei divino-uman, în patria noastră, în vrem ea de azi, în
deplină libertate, bucurfndu-se totodată de o largă înţelegere şi sprijin
din partea statului.
Însăşi ceremonia de acum de înmînare a Decretului Prezidenţial
pentru recunoaşterea alegerii m ele în demnitatea de Arhiepiscop al
Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române constituie o dovadă certă de înţelegere şi sprijin al desfăşurării
vieţii religioase în patria
noastră.
i
M ulţum indu-V ă respectuos pentru înmînarea acestui decret, V ă
asigur, Domnule Vicepreşedinte, de tot sprijinul m e u 'ş i al întregii Bise
rici Ortodoxe Române, — înalta ierarhie, cler şi credincioşi — pentru
zidirea vieţii celei noi, pe care poporul nostru, sub îndrumarea Dom 
nului Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Republicii Socialiste România, o
realizează acum cu entuziasm şi încredere în viitorul său.
Sfîntului Sinod, au prezentat felicitări şi urări pline de alese simţă*
4. Primirea Prea Fericitului Patriarh I u s t i n de către
Domnul Nicolae C e a u ş e s c u Preşedintele R.S. România
Tot sîmbătă, 18 iunie, orele 13, Domnul Preşedinte al Republicii
Socialiste România, Nicolae Ceauşescu, a primit la palatul Republicii
pe Prea Fericitul Iustin, Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române.
La primire au lu a t (parte D o m n ii: M anea Mănesicu, Emil Bobu, C o r
neli Burtică, Pauli Niculescu, Ştefan Voitec, (precum şi Dl. Ion Roşianu,
preşedintele Departamentului Cultelor.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Iuisitin a foist însoţit de membrii Sino
dului Perm anent al Bisericii Ortodoxe Române : înalt Prea Sfinţitul
Niicolae M'ladin, Mitropolitul! Ardealului, înalt Prea Sfinţitul Tecuctist
Arăipaş, Mitropolitul Olteniei şi înaDt Prea ,Sfinţitul Nicolae Carncanu,
Milt roipolitul Blamatului.
Lu'înd cuvîmtul Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a spajs printre
altele :
Stimate Domnule Preşedinte,
Primind Decretul Prezidenţial pentru recunoaşterea smereniei mele
ca Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Patriarh ai
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Bisericii Ortodoxe Rom âne, mi-am îndreptat cugetul m eu către Domnia
Voastră pentru a V ă exprima, odată cu mulţumirile mele, distinsul
m eu omagiu, asigurîndu-V ă de întreaga mea recunoştinţă, de aleasa
mea cinstire şi de devotam entul m eu deplin.
Împreună cu mine, întreaga Biserică Ortodoxă Română V ă mărtu
riseşte acum sentimentele ei de caldă preţuire, îmbrăţişîndu-Vă cu dra
gostea ei fierbinte şi cu adînca ei recunoştinţă pentru identificarea Dom 
niei Voastre cu destinele neamului românesc, pe care-1 slujiţi cu în ţe 
lepciune şi vigoare, cu dragoste fierbinte şi jertfelnică dăruire, călăuzindu-1 statornic spre împlinirea aspiraţiilor lui înalte de a-şl făuri o
viaţă nouă, frumoasă, fericită şi de a trăi în pace, prietenie şi cooperare
cu toate popoarele lumii.
î.n continuare, Prea Fericirea Sa a a ră ta t că Biserica O rtodoxă Ro
mână, de la începutul existentei ei pînă în zilele (noastre, s-a simţit
integrată în viaţa patriei, aducîndu-şi fără încetare contribuţia la înfăp
tuirea 'marilor idealuri ale poporului nostru. în trecutul istoriei noastre,
ţara şi Biserica au mers (împreună, strabătînd laolaltă veacurile şi îm
părţind frăţeşte bucuriile zilelor frumoase şi amarul vrem urilor grele.
Veghind neîncetat la un itatea ei, Biserica s-a dovedit factor statornic
de păstrare a unităţii poporului n ostru pe întreg întinsul pământului
românesc ; 'ascultind glasul vechilor tradiţii, care au trecu t peste secole,
din generaţie în generaţie, ea a p ăstrat cu statornicie, în isi^f.letele fiilor
ei, conştiinţa continuităţii neîntrerupte a poporului nostru pe toate m e
leagurile s tră m o ş e ş ti; iar prin îm brăţişarea cu căldură a marilor idealuri
ale poporului, Biserica a contribuit la manifestarea şi p ăstrarea liber
tăţii, independenţei şi suveranităţii patriei.
în zalele noastre, a spus apoi Prea Fericitul Patriarh, cînd totul se
înnoieşte în ţairia «noastră, sub o 'cârmuire înţeleaptă, plină d e omenie şi
devotată binelui obştesic, Biserica îşi împlineşte misiunea sa de slujire
pe pământul românesc, călăuzind la mântuire p e fiii ei. duhovniceşti şi
sprijinind cu statornicie opera istorică pe <care o înfăptuieşte poporul
nostru, de a-şi clădi o v iaţă nouă, feri/cită, precum şi de a-şi aduice c o n 
tribuţia la statornicirea p rie te n ie i/ cooperării şi păcii între to a te p o p o a
rele lumii. în «acelaşi timp, Biserica po artă grijă de comunităţile orto
doxe româneşti de peste hotare, ţinând seam ă d e nevoile lor ; cu c e le 
lalte culte religioase din ţară ea păstrează legături d e prietenie şi c o la 
borare frăţească ; iar in cadrele Ortodoxiei ecumenice sau fin marile
organizaţii bisericeşti internaţionale, Biserica n o a stră desfăşoară o acti
vitate rodnică.
La loc de m are «cinste trebuie puise acuim strădaniile pe care Bise
rica le depune întru sprijinirea acţiunii întreprinse de stat pentru restau 
rarea, (consolidarea şi -conservarea patrimoniului 'cultural-naţionial.
în geneTal, a afirm at 'P re a Fericirea Sa, oricare ar fi aspectul sub
care este cercetată viaţa poporului nostru, un fapt este sigur : bunele
raporturi ale Bisericii cu statul au fost binefăcătoare atît statului cît
şi Bisericii. De aceea, ele trebuie păstrate şi întărire.
Spre Încheierea cuvântului său, odată cu mulţumirile adresate cîr
muirii statului p en tru sprijinul şi larga «înţelegere arătate Bisericii, Prea
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Fericitul Patriarh Iustin a diat asigurări d e participare a tuturor cred in 
cioşilor, a clerului şi a înaltei ierarhii bisericeşti ila lucrarea de lînnoire
şi desăvârşire a zidirii de acum a ţării, în .spiritul învăţăturii .apostolice
de ascultare a credincioşilor faţă de cîrm urirea de stat şi de contribuţie
a Bisericii la înfăptuirea oricărui «lucru bun».
M ărturisind sentim entele de preţuire şi cinstire p e care Biserica le
nutreşte faţă de înalta conducere a statului, Prea Fericirea Sa, adresîndu-se Domnului Nicolae Ceauşescu, a spus : Iar pe Domnia V oastră,
Domnule Preşedinte, ctitorul României noi, care trăiţi cu toată îiinţa
bucuriile şi entuziasmul realizărilor poporului nostru, ca şi zbuciumul
durerilor şi tragediilor care uneori se abat asupra ţării, V ă urmăm sta
tornic în toate strădaniile de înfăptuire a visului poporului de a-şi crea
o viaţă fericită şi de a trăi în pace, prietenie şi cooperare cu toate po
poarele lumii, purtîndu-Vă în inimile noastre calde cu sentimente de
respect, dragoste şi preţuire.
M ulţum indu-V ă respectuos pentru încrederea pe care mi-aţi acor
dat-o recunoscîndu-mă în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, V ă fac urări de izbîndă în toată activitatea Domniei Voastre,
de sănătate şi viaţă lungă.
Domnul Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Republicii Socialiste Ro
mânia, il-a felicitat pe Prea Fericitul Iustin pentru alegerea şi investirea
Sa ca Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române. Referiimdu-se la tradiţiile
bogate ale Bisericii Ortodoxe Române, Dl. Preşedinte Nicolae Ceauşescu
a arătat, între altele, că în condiţiile istorice actuale, cînd poporul ro
mân îşi făureşte o viaţă nouă, socialistă, în care fiecare cetăţean îşi
poate manifesta din plin personalitatea, poate participa la edificarea
patriei libere, independente şi fericite, Bisericii O rtodoxe — ca şi celor
lalte culte religioase — îi revine îndatorirea de a sprijini din toate p u te 
rile această măreaţă operă constructivă. Evidenţiind libertatea de care
se bucură cultele în ţara noastră, în spiritul prevederilor Constituţiei,
Domnul Nicolae Ceauşescu a subliniat necesitatea oa acestea să slujească
în orice 'împrejurări interesele patriei, ale poporului, activitatea lor desfăşurîmdu-se în spiritul respectului deplin faţă de legile ţării.
Exprimînd convingerea că, întotdeauna, cultele îşi vor face datoria
faţă de popor şi faţă de patrie, Preşedintele Republicii Socialiste Ro
mânia a exprim at noului patriarh celle mai bune urări.
Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit felicitări şi alese urări şi din
partea celorlalţi reprezentanţi ai autorităţilor centrale de Stalt.
Domnul Preşedinte Nicolae Ceauşescu s-a întreţinut apoi cordial cu
Prea Fericitul Patriarh Iustin şi cu membrii Sinodului Perm anent al Bise
ricii O rtodoxe ,Române.
*
La orele 14, în salonul hotelului «Intercontinental», Domnul Ion
Roşianu, Preşedintele Departamentului Cultelor, a oferit un dejun
oficial cu prilejul înmînării înaltului Decret Prezidenţial de recunoaştere
a alegerii Prea Fericitullui Iustin oa Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
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Din partea Conducerii superioare ide Stat au luat p arte Domniile (ior :
Emil Bobu şi Ştefan Voitec, vicepreşedinţi ai Consiliului de S t a t ; Virgil
Teodorescu, vicepreşedinte al Marii A dunări N aţionale >Miu Dobrescu,
preşedintele Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste ; Eugen Jebeleanu,
vicepreşedinte al Consiliului N aţional al Frontului Unităţii Socialiste.
Au luat parte membrii Sfîntului Sinod a l Bisericii Ortodoxe Române
şi conducătorii Cultelor din Republica Socialisită România.
De asemenea, au fost prezenţi funcţionari superiori din D epartam en
tul Cultelor.
Luind cuvîntul, Domnul Ion Roşianu, Preşedintele Departamentului
Cultelor, a felicitat călduros pe noul întîistătăitor al Biseriicii Ortodoxe
Române, adresm du-i urări de v ia ţă Îndelungată, sănăltate şi rodnică arhipăstorire.
La .sfîrşitul dejunului a luat cuvîntul Dl. Emil Bobu, vicepreşedinte
al Consiliului de Stat. Felicitînd pe Prea Fericitul Patiriarh Iustin pentru
înalta dem nitate bisericeaiscă -în care a fost recunoscut, Dl. Emil Bobu
a (subliniat bunele raporturi dintre Biserica O rtodoxă Roimână şi Stat
şi şi-a exprimat convingerea că Prea Fericitul Patriarh Iustin nu numai
că va continua aceste tradiţionale raporturi, ci le v a da un nou impuls.
Domnia Sa a urat noului Patriarh mulltă sănătate şi bogate împliniri în
activitatea sa bisericească şi patriotică.
în răspunsul isău, Prea Fericitul Patriarh Iustin a imu'lţumit vorbito
rilor şi i-a asigurat de întreaga sa colaborare precum şi ide prom ovarea
celor mai bune raporturi dintre Biserica O rtodoxă Română şi Stat, spre
propăşirea şi 'înflorirea Patriei noastre.
Prea Fericirea Sa .a rugat pe distinşii reprezentanţi ai Conducerii de
Stat să transm ită Domnului Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Republicii
Socialiste România, urări d e sănătate, viaţă lungă şi noi succese în n o 
bila şi bogata sa activitate de ridicare a poporului român pe ceile mai
înalte trep te de civilizaţie, bunăstarea şi fericire.
D ejunul a luat sfîrşit în>tr-un spirit de încredere reciprocă şi de
cordialitate.
5. F estivităţile întronizării Prea Fericitului I u s t i n ca patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române
I
în urm a îndeplinirii tuturor dispoziţiilor statutare şi canonice pri
vitoare la alegerea de către Colegiul Electoral Bisericesc, la exam inarea
canonică şi la recunoaşterea de către C onducerea de Stat a noului P a
triarh, s-a hotărît ca în ziua de 19 iunie 1977 să aibă loc festivităţile intronizării Prea Fericitului Părinte Iustin m Scaunul de Patriarh al Bise
ricii O rtodoxe Române.
1
La aceste festivităţi au luat parte : '
— Membrii Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane ;
— Reprezentanţii autorităţii superioare de Stat : Domnul Virgil Teodorescu, vicepreşedinte al Marii Adunări Naţionale ; dl. Miu Dobrescu,
4
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preşedintele Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste ; dl. Eugen Jebeleanu, vicepreşedintele Consiliului N aţional al Frontului Unităţii Socia
liste ; dl. Ion Roşianu, preşedintele Departam entului Cultelor.
— A u luat parte, de asemenea funcţionari superiori din D eparta
mentul Cultelor, dl. Prof. Virgil Cândea, secretarul general al A socia
ţiei «România» ; dl. Prof. Stanciu Stoian, dl. Prof. D. Dogaru, foşti con
ducători ai Departam entului Cultelor.
— Conducători şi reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe surori :
1. Din partea PATRIARHIEI ECUMENICE : I. P. S. Mitropolit Meliton al Calcedonului, însoţit de P. S. Episcop Apostolos Dimelis şi Constantinos Cristidis (secretar particular al I. P. S. M itropolit Meliton).
2. Din partea PATRIARHIEI APOSTOLICE A ALEXANDRIEI :
I. P. S. Mitropolit Sinesios de Nubia.
3. Din partea PATRIARHIEI APOSTOLICE A ANTIOHIEI : /. P. S.
Mitropolit Spiridon T. EL. Khoury, I. P. S. Mitropolit Atanasios Skaff şi
.P. Cuv. Arhim. Nifon Saikaly (reprezentant al Patriarhiei Antiohiei la
Moscova).
4. Din partea PATRIARHIEI APOSTOLICE A IERUSALIMULUI :
I. P. S. Mitropolit Hristantos de Eleuteria şi P. Cuv. Arhim. Irineu.
5. Din partea PATRIARHIEI MOSCOVEI şi a toată Rusia : I. P. S.
Mitropolit Filaret de K iev şi Galiţia, Exarh patriarhal al Ucrainei ;
I. P. S. Arhiepiscop Pitirim de V olokola m sk, P. S. Episcop Hrisostorn
de Kursk şi Begorod (vicepreşedinte al Relaţiilor externe ale Patriarhiei
ruse) ; P. C. Protodiacon Vladimir Nazarkin şi Dl. Mâstislav V o skresen ski
(interpret).
6. Din partea PATRIARHIEI SERBIEI : P. S. Episcop Visarion *$i Prof.
Stoian Goşevici.
.7. Din partea BISERICII ORTODOXE BULGARE: Sanctitatea Sa
Patriarhul Maxim, P. S. Episcop Dometian, secretarul general al Sfîntului
Sinod şi P. C. Protoiereu. Nicolae Goranov.
8. Din partea BISERICII ORTODOXE A GEORGIEI : /. P. S. M itro
polit Elias de Suhumi şi Abhazi.
9. Din partea BISERICII ORTODOXE A GRECIEI : I. P. S. Mitropolit
Alexandros de Peristeri, preşedintele Comitetului Sinodal pentru Relaţii
externe ale Bisericii O rtodoxe a Greciei ; I. P. S. Mitropolit A m vrostos
de Talantion, secretar şef al Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe a G re
ciei şi P. Cuv. Arhim. Meletios Kalamaras, secretar al Serviciului Relaţii
externe ale Bisericii O rtodoxe a Greciei.
10. Din partea BISERICII ORTODOXE DIN POLONIA : L P. S . M i
tropolit Vasile al Varşoviei şi al întregii Polonii şi P. Cuv. Ieromonah
Simion.
11. Din partea BISERICII ORTODOXE DIN CEHOSLOVACIA : I.P.S.
Mitropolii Dorotei de Praga şi al întregii Cehoslovacii şi P. C. Pr. Dr.
Jaroslav Suvarski.
I
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12. Din partea BISERICII ORTODOXE DIN FINLANDA : I . P. S. A r 
hiepiscop Paavaii de Karelia şi al întregii Finlande şi I. P. S. Mitropolit
John de Helsinki.
13. Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Atenagoras al Tyatirelor şi Marii
Britanii, exarhul Patriarhiei Ecumenice.
— Reprezentanţi de Biserici V ech i Orientale :
1. Din partea Bisericii A rm e n e : Sanctitatea Sa V a s k e n I, Patriarh
Suprem şi Catolicos al tuturor armenilor şi P. S. Episcop Arsen-Petros
Berberian, conducătorul Serviciului Relaţii Externe al Bisericii Armene.
2. Din partea Bisericii O rtodoxe Siriene din India : I. P. S. M itropo
lit Paul Gregorios, şeful Comitetului sinodal pentru Relaţii Ecumenice
al Bisericii O rtodoxe Siriene din India şi rectorul Seminarului teologic
din Kottayam.
— Reprezentanţi ai Bisericii Romano-Catolice : Eminenţa Sa Cardi
nalul Jan 'Willebrands, Primatul Bisericii Romano-Catolice din Olanda,
Preşedintele Secretariatului pentru Unitatea creştină al Vaticanului, în 
soţit de Mgr. Eleuterio Fortino, Secretar al Secretariatului pentru Uni
tatea creştină al Vaticanului.
— Reprezentanţi ai Bisericii Anglicane : Excelenţa' Sa Episcopul
M e rv y n Stockw ood al Londrei de Sud, Excelenta Sa Arhiepiscopul G. F.
Jackson al Bisericii Anglicane din Canada, însoţit de Reverendul F. Th.
Kingston.
— Din partea Bisericii Vechi-catolice : Em inenţa Sa Arhiepiscopul
Marinus Kok, Preşedintele Uniunii Bisericilor Vechi-Catolice de la
Utrecht.
— Din partea Bisericii Evanghelice-Luterane a R. F. Germania şi din
partea organizaţiei creştine «Das Diakonisches Werk» : Excelenţa Sa
Episcopul Harms de Oldenberg.
— Din partea unor organizaţii intercreştine :
1. Dr. Glen Garfield Williams, Secretarul general al Conferinţei Bi
sericilor Europene.
2. Dr. Allan Brash, Secretar general al Consiliului Ecumenic al Bi
sericilor, însoţit de dl. Jean Jacques Bauswein, şeful Serviciului de p re 
să al Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi P. C. Pr. Prof. Ion Bria,
Secretar pentru relaţiile cu ortodocşii din cadrul Comisiei «Misiune şi
Evanghelizare» a Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
3. Rev. Pastor Primarius Lars Carlzon, V icepreşedintele Consiliului
Ecumenic al Suediei.
4. Excelenţa Sa Episcop Dr. Karoly Toth, Secretarul general al C on
ferinţei Creştine pentru Pace.
— Conducătorii Cultelor religioase din ţară : Ex. Sa Mgr Francisc
Augustin, Conducătorul Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Bucureşti ;
Ex. Sa Episcop luliu N agy al Eparhiei Reformate din Cluj-Napoca ; DL
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Kovacs Ladislau, reprezentantul Bisericii Evanghelice Sinodo-Presbiteriene din Cluj-Napoca ; Em. Sa Dr. Kovacs Lajos, Episcopul Bisericii U nita
riene din Cluj-Napoca ; Dl. LI. Binder, vicarul Bisericii Evanghelice C. A.
din Sibiu ; Ex. Sa Papp Laszlo, Episcopul Bisericii Reformate O radea ,*
I.P.S. Mitropolit Ioasaf Timotei, conducătorul Bisericii Creştine de rit.
vechi, din Brăila ; P. S. Episcop Dyrair Mardikian, Conducătorul Bisericii
Armeano-Gregoriene, din Bucureşti ; Em. Sa Moses Rosen, Şef-Rabinul
Cultului Mozaic din R.S.R. ; Ex. Sa M eh m et Iacub, Şeful Cultului M usul
man din R.S.R., Constanţa ; Dl. Cornel Mara, Preşedintele Cultului Bap
tist din R.S.R., Bucureşti ; Dl. Dumitru Popa, preşedintele Cultului A d
ventist de ziua 7-a, Bucureşti ; Dl. Pavel Boqhian, preşedintele Cultului
Penticostal, Bucureşti ; Dl. Lazarovici Meliton, prim-delegat al Cultului
Creştin după Evanghelie ; P. C. Pr. Gh. Hranisavlievici, Vicariatul Bise
ricii Ortodoxe Sîrbe, Timişoara ; P. C. Pr. Nicolae Goranov, superiorul
Bisericii Bulgare din Bucureşti ;
— Membrii Consiliului Naţional Bisericesc al Bisericii Ortodoxe
Române ;
— Membrii Consiliului Eparhial al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureş
tilor ;
— Delegaţia Sfintei Arhiepiscopii a Iaşilor ;
— Directori, consilieri şi funcţionari superiori din Administraţia
Patriarhală şi de la Sflnta Arhiepiscopie a Bucureştilor ;
— Reprezentanţi şi delegaţi ai unor comunităţi ortodoxe române de
peste hotare, precum şi% alţi invitaţi.
— Reporteri ai Televiziunii şi Radiodifuziunii Române etc.
Deşi intronizarea a avut loc în ziua de 19 iunie 1977, festivităţile
propriu-zise au debutat în ziua de 17 iunie, cînd au început să sosească
delegaţiile de peste hotare, şi s-au term inat în ziua de 21 iunie, cînd o
parte din aceste delegaţii au părăsit ţara. Ele au fost organizate din timp
şi după un program minuţios. Delegaţiile Bisericilor şi organizaţiilor
intercreştine de peste hotare au fost primite de Prea Fericitul Patriarh
Iustin, la palatul patriarhal, în tot cursul zilei de 17 iunie şi în ziua de
18 iunie după-amiază.
Cu ocazia acestor primiri, conducătorii şi delegaţii Bisericilor au
prezentat calde felicitări şi cele mai bune urări noului Patriarh al Bise
ricii Ortodoxe Române. La rîndul său, Prea Fericitul Patriarh Iustin a
mulţumit tuturor acestor soli ai dragostei şi frăţietăţii creştine pentru
sentimentele exprim ate şi i-a încredinţat că Biserica O rtodoxă Română
va merge mai departe pe drumul apropierii şi colaborării între toate Bi
sericile şi organizaţiile creştine, pe drumul statornicirii unor relaţii de
cooperare frăţească, atît pentru refacerea unităţii Bisericii creştine, cît
şi pentru buna înţelegere, pacea şi prietenia între toţi oamenii şi toate
popoarele, slujind astfel mesajului şi testam entului evanghelic lăsat
nouă de M întuitorul Iisus Hristos.
Prea Fericirea Sa i-a rugat să fie purtătorii mesajului său frăţesc
către conducătorii Bisericilor pe care le reprezintă, iar slujitorilor şi
___
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credincioşilor acestor Biserici să le transmită binecuvântările sale p a tri
arhale şi dorinţa fierbinte de a ne uni cu toţii în rugăciune şi în muncă,
pentru a spori binele şi fericirea tuturor oamenilor.
De asemenea, Prea Fericirea Sa le-a făcut cunoscut că, pe lîngă
participarea la program ul propriu-zis al intronizării, delegaţii de peste
hotare pot face şi unele vizite la biserici şi aşezăminte religioase din
Bucureşti sau la unele mînăstiri din apropierea Capitalei, iar după intronizare, cei care doresc pot vizita şi alte centre şi aşezăminte din
Patriarhia Română.
De altfel, toţi invitaţii s-au bucurat de o atenţie deosebită, atît la
primirea la aeroport sau la gară, cît şi la hotelurile la care vau fost găz
duiţi. Un serviciu de protocol le-a asigurat condiţii din cele mai bune,
ei fiind însoţiţi peste tot de ierarhi ai Bisericii O rtodoxe Române şi, la
nevoie, de interpreţi ai Serviciului de Relaţii Externe Bisericeşti.
în seara zilei de sîmbătă 18 iunie 1977, la orele 17, în catedrala
Sfintei Patriarhii — sărbătoreşte împodobită pentru festivităţile de intronizare — s-a săvîrşit slujba Vecerniei celfei Mari şi a Litiei de un
sobor de slujitori, în frunte cu P. S. Episcop A drian Botoşăneanul. Au
luat parte delegaţi ai Bisericilor de peste hotare, ierarhi, clerici şi cre
dincioşi ai Bisericii O rtodoxe Române.
In dimineaţa zilei de 19 iunie 1977, încă de la orele 8,30, în holul
reşedinţei patriarhale au fost aduse veşm intele necesare ierarhilor şi
preoţilor slujitori, precum şi mantia patriarhală pentru Prea Fericitul
Patriarh Iustin.
Sfînta Liturghie, care a început la orele 9, a fost oficiată de în a lt
Prea Sfinţitul M itropolit Teoctist al Olteniei, Înalt Prea Sfinţitul A rh ie
piscop Antim al Dunării de Jos şi al Tomisului, înalt Prea Sfinţitul
Arhiepiscop Teofil de Cluj-Napoca, precum şi de P. Cuv. Arhim. Grigorie
Băbuş, protosul Catedralei, P. Cuv. Arhim. Bartolomeu Anania, directorul
Institutului Biblic ; P. Cuv. Arhim. Irineu Chiorbeja, directorul Casei
de Pensii ; P. Cuv. Arhim. Nifon Bărbieru, stareţul M înăstirii Căldăruşani şi P. Cuv. Arhim. Efrem Chişcariu, stareţul M înăstirii Neamţu,
ajutaţi de diaconi de la catedrala patriarhală, de la catedrala m itropo
litană a Moldovei şi de la catedrala Mitropoliei Olteniei.
între timp au sosit la palatul patriarhal toţi invitaţii, atît din ţară
cît şi de peste hotare. La orele 10,30, într-o procesiune im presionantă şi
după un protocol dinainte stabilit, ei au pornit de la reşedinţa p atriar
hală, precedîndu-1 pe Prea Fericitul Părinte Patriajh Iustin, şi au p a r
curs în pas domol distanţa pînă în catedrală, printre credincioşii veniţi
în număr foarte mare spre a lua parte la această deosebită sărbătoare
a Patriarhiei Române. în catedrală, invitaţii s-au aşezat fiecare în locul
dinainte stab ilit: membrii Sfîntului Sinod, în sinul din dreapta al n a o 
sului, ‘ împreună cu Prea Fericitul Patriarh Iustin, care a luat loc în
strana de lîngă Scaunul patriarhal ; autorităţile de Stat şi invitaţii de
peste hotare, în partea stîngă a naosului şi ceilalţi invitaţi, preoţi şi cre
dincioşi, în pronaos.
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După term inarea Sfintei Liturghii, la orele 11, a fost oficiată slujba
rînduitei Doxologii de aşezare în Scaunul de Patriarh şi de instalare
canonică.
Din faţa Sfîntului altar, Prea Sfinţitul Episcop Antonie Ploieşteanul,
secretarul Sfîntului Sinod, a citit mai întîi legiuita
GRAMATĂ SINODALĂ
PREA IUBITULUI CLER ŞI POPOR DREPTCREDI'NiCIOS DIN DE DUMNEZEUPĂZITA ARHIEPISCOPIE A -BUCUREŞTILOR ,ŞI MITROPOLIE A UNGROVLAHIEI,
GÎT ŞI CELOR DIN .CUPRINSUL ÎNTREGII PATRIARHII A BISERICII ORTODOXE
ROMÂNE, TUTUROR ASCULTĂTORILOR ŞI CITITORILOR ACESTEI GRAMATE
SINODALE, HAR ŞI PAGE DE LA DUMNEZEU, PĂRINTELE NOSTRU DIN CERURI,
IAR DE LA NOI BINECUVÂNTAREA ARHIEREASCĂ

Domnul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, a aşezat în Sfîntă Sa
Biserică scaune şi vrednicii mici şi mari şi prin trimiterea din ceruri
In chipul limbilor de foc a Prea Sfîntului şi de viaţă făcătorului Duh pes
te sfinţii Săi ucenici şi apostoli, i-a întăriţ întru propovădui rea cuvîntului
Evangheliei Sale, iar prin punerea mîinilor, într-o neîntreruptă înlăn
ţuire de la sfinţii apostoli şi pînă astăzi, toţi slujitorii bisericii lui D um 
nezeu şi păstorii turmei lui Hristos, se fac vrednici de a fi părtaşi ace
loraşi daruri şi haruri.
Ca smeriţi urmaşi ai lor, facem arătare tuturor, că prin trecerea la
cele veşnice în ziua de 26 martie 1977, a Fericitului întru pomenire pa
triarhul Justinian Marina, a rămas vacant scaunul de arhiepiscop al
Bucureştilor, mitropolit al Ungrovlahiei şi patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române.
Pe temeiul art. 130 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române, prin adresa Consiliului' Naţional Bisericesc
nr. 7253/1977, a fost convocat Colegiul Electoral Bisericesc pentru ale
gerea de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Pa
triarh al Bisericii O rtodoxe Române în ziua de 12 iunie 1977, ora 9 di
mineaţa, la Palatul patriarhal din Bucureşti.
După terminarea slujbei, săvîrşită în Catedrala Sfintei Patriarhii,
la ora 11,30, Colegiul Electoral Bisericesc a trecut în sala de şedinţe
din Palatul patriarhal, unde, după rînduielile bisericeşti, a ales în scau
nul vacant pe I. P. S. Mitropolit Iustin al M oldovei şi Sucevei, care s-a
arătat vrednic prin statornicia sa în dreapta credinţă a' sfintei noastre
Biserici Ortodoxe de Răsărit, prin lucrarea sa fără preget ca ierarh căr
turar, printr-o muncă rodnică de aducere a locaşurilor de cult m o n u 
m ente istorice la strălucirea lor dintru început, prin slujirea deopotrivă
a Bisericii şi poporului dreptcredincios, prin blîndeţe şi înţelepciune. pă
rintească dînd întru îndeplinirea tuturor însărcinărilor şi vredniciilor
la care a fost chemat dovezi de ascultare faţă de Sfîntul Sinod şi de su 
punere desăvîrşită faţă de legile ţării.
Iar Noi, membrii Sfîntului Sinod, potrivit art. 131 din Statutul p en 
tru organizarea, şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, am procedat
la examinarea şi cercetarea canonică a acestei alegeri în şedinţa noas
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tră din 13 iunie 1977 şi găsind că alegerea s-a îndeplinit cu păzi rea iuturor formelor şi rînduielilor legale, am aprobat alegerea înalt Prea
Sfinţitului Iustin Moisescu în scaunul vacant de Arhiepiscop al Bucu
reştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe R o
mâne şi Preşedinte al Sfîntului nostru Sinod.
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, Domnia Sa Dom
nul Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Republicii Socialiste România, a
binevoit să confirme această alegere, prin Decretul Prezidenţial nr. 165
din 18.VI.1977, care i-a fost înmînat în ziua de 18 iunie 1977 de către
DL Ştefan Voitec, vicepreşedinte al Consiliului de Stat, de faţă fiind
membrii Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Astăzi, duminică 19 iunie 1977, după oficierea Sfintei Liturghii în
Catedrala patriarhală, în prezenţa membrilor Sfîntului Sinod al Bisericii
O rtodoxe Române, a reprezentanţilor autorităţilor de stat şi ai Departa
m entului Cultelor, a delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe, ai celorlalte Bise
rici şi ai organizaţiilor creştine mondiale, de faţă fiind clerici şi cre
dincioşi din Arhiepiscopia Bucureştilor şi întreaga Biserică Ortodoxă
Română.
Noi, Nicolae, Mitropolitul Ardealului, Teoctist, Mitropolitul Olteniei
şi Nicolae, Mitropolitul Banatului, înmînăm în numele Sfîntului Sinod,
după rînduiala tradiţională, însemnele patriarhale, şi cîrja patriarhală
înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Iustin, ales în scaunul de Arhiepiscop
al Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii O rto
doxe Române.
Aşadar, Noi, membrii Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
pe temeiul celor arătate mai sus, em item şi dăm Prea Fericitului Pă
rinte Patriarh, Dr. Iustin M oisescu această Gramată sinodală drept m ăr
turie că Prea Fericirea Sa are jurisdicţie de Arhiepiscop al Bucureştilor
şi Mitropolit al Ungrovlahiei, cu dregătoria înaltă şi prerogativele de
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi Preşedinte al Sfîntului Sinod,
pe temeiul soborniceştilor \canoane, al legilor şi regulamentelor noastre
bisericeşti, cu dreptul de a face toate cîte i se cuvin ca Ierarh şi Intîistătător al Bisericii O rtodoxe Române, spre zidirea sufletească a popo
rului dreptcredincios şi paza dreptei credinţe.
Sîntem încredinţaţi că Prea Fericirea Sa va fi şi mai departe pildă
de dragoste frăţească, de neobosită lucrare, bună înţelegere şi în ţelep 
ciune părintească, spre a ne fi tuturor călăuză şi îndemn întru întărirea,
paza, ţinerea şi cinstirea tuturor tradiţiilor bisericeşti, în duhul ecumenicităţii apostolice, al iubirii evanghelice şi al păcii între neamuri
şi popoare.
Tuturor celor din cinul preoţesc şi călugăresc, precum şi tuturor
dreptcredincioşilor creştini din de Dumnezeu-păzi ta Arhiepiscopie a
Bucureştilor, Mitropolie a Ungrovlahiei şi Patriarhie a Bisericii Ortodoxe
Române, le recomandăm cu toată căldura şi dragostea pe Prea Fericitul
Patriarh Iustin, îndemnînd pe toţi să-1 respecte şi să-l asculte cu toată
supunerea, ca pe Chiriarhul legiuit al lor şi de întîistătător al nostru, ca
m
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patriarh şi Preşedinte al Sfîntului Sinod, inţelegînd şi Noi să ne ple
căm, cu toată voia, arătîndu-i în toate împrejurările cinstire şi ascultare,
ca fraţi întru Domnul, urîndu-i să păstorească cu spor în adevăr, blîndeţe, dreptate şi iubire de popor, stăruind în răbdare şi cumpăt în
lupta cea nebiruită a propovăduirii păcii şi cuvîntului Dumnezeiesc şi
privind necontenit la dreptarul şi plinitorul credinţei noastre, Domnul
şi Mîntuitorul nostru lisus Hristos, căruia se cuvine toată mărirea, c in 
stea şi închinăciunea, acum şi pururea şi în vecii vecilor A m in .
Dată astăzi, 19 iunie, anul mîntuirii una mie nouă sute şaptezeci
şi şapte.
Gram ata a fost sem nată de toţi membrii Sfîntului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române...
A urm at slujba propriu-zisă de intronizare. Ea a fost săvîrşită de :
înalt Prea Sfinţitul M itropolit Nicolae al Ardealului, înalt Prea Sfin
ţitul Mitropolit Teoctist al Olteniei şi Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit
Nicolae al Banatului. După binecuvîntare şi după rostirea ecteniei de
aşezare ca Arhiepiscop al Bucureştilor, M itropolit al Ungrovlahiei şi
Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române a Prea Fericitului Patriarh Iustin,
înalt Prea Sfinţitul M itropolit Teoctist a citit rugăciunea :
«Stăpîne Doamne Atotţiitorule, Părinte al îndurărilor şi
Dumnezeule a toată m îngîierea ! Păzeşte pe păstor împreună
cu turma sa, că Tu eşti puterea neputincioşilor ; Tu eşti a ju 
torul celor fără de ajutor ; Tu eşti doctorul sufletelor şi al
trupurilor, Mîntuitor, viaţa şi învierea şi Cel ce toate spre
veşnica şi mînttiitoarea fire ne-ai adaos nouă. Tu toate le poţi
cîte le voieşti. M întuieşte-ne dar, păzeşte-ne, acopere .şi ne
ocroteşte pe noi, că Tu eşti Domnul domnilor şi Stăpînul stăpînilor. Pentru aceea şi slujitorului Tău, acestuia, ce şade îna* .
inte, dă-i putere şi har, d<e a lega şi dezlega cele ce se cuvine
a le lega şi dezlega. Şi Biserica Hristosului Tău, prin alesul
Tău o înţelepţeşte şi ca pe o mireasă frumoasă o păzeşte».
în timp ce corul intona troparul «Binecuvîntat eşti Hristoase Dum
nezeul nostru...», cei trei Mitropoliţi se apropiau de Prea Fericitul P ă
rinte Patriarh Iustin cu cele trei insigne patriarhale :
înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae al Ardealului i-a aşezat pe
piept crucea ; înalt Prea Sfinţitul Teoctist i-a aşezat primul engolpion,
iar înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae al Banatului, al doilea
engolpion.
După ce . în alt Prea Sfinţitul Mitropolit Teoctist i-a dat camilafca
albă de Patriarh, înalt Prea Sfinţitul M itropolit Nicolae al A rdealului i-a
înmînat cîrja patriarhală cu formula : «în numele Sfîntului Sinod al
Bisericii O rtodoxe Române, primeşte toiagul a c e s t a ' ca să păstoreşti
turma lui Hristos cea încredinţată ţie».
/
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Prea Fericitul Patriarh Iustin a fost apoi invitat să se apropie de
scaunul patriarhal. înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae al Ardealului
a citit urm ătoarea rugăciune :
«Cu ajutorul A totputernicului şi Milostivului Dumnezeu,
care poartă grijă de sfintele Sale Biserici, înălţăm u-te şi aşezămu-te pe tine, de Hristos iubitorule şi al nostru prea iubit
frate în Domnul, Prea Fericite Iustin, în scaunul de A rh ie
piscop al Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Patriarh
al Bisericii O rtodoxe Române. în numele Tatălui, Amin ; şi
al Fiului, Amin ; şi al Sfîntului Duh, Amin».
Cei trei Mitropoliţi au aşezat pe Prea Fericitul Patriarh Iustin în
scaunul patriarhal, rostind :
Vrednic e s te !
Corul şi poporul au cîntat cu însufleţire : Vrednic este !
Reprezentanţii Bisericilor greceşti, de asem enea au rostit : A x io s !
şi apoi îm preună cu corul : A x io s !
A urm at un polihroniu, după care corul şi asistenţa au intonat im 
nul patriarhal şi au cîntat Mulţi ani trăiască !, pentru Prea Fericitul
Părinte Patriarh Iustin.
După slujba intronizării au urm at cuvîntările.
Mai întîi a luat cuvîntul, în numele Sfîntul Sinod al Bisericii O rto 
doxe Române, /. P. S. Nicolae, Mitropolitul Ardealului :
Prea Fericite Patriarh Iustin,
Onoraţi reprezentanţi ai înaltelor autorităţi de stat,
Înalt Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Sfinţiile Voastre,
Stimaţi oaspeţi de peste hotare,
Stimaţi reprezentanţi ai Cultelor din ţara noastră,
Onorată asistenţă,
N e-am întrunit aici pentru a da glas sentimentelor de bucurie ce
au pus stăpînire pe sufletele noastre ale tuturor, ierarhi, clerici şi cre
dincioşi, ca să prăznuim cum se cuvine, după datinile strămoşeşti, pe
noul ales la cîrma Bisericii O rtodoxe Române, pe întîistătătorul ei,
Patriarhul Iustin.
Biserica noastră, identificată în trecut cu idealurile poporului, ală
turi pururea de suferinţele lui, a avut în fruntea ei de-a lungul secole
lor luminoase figuri de ierarhi, care şi-au ~pus amprenta asupra epocii t
lor, contribuind la propagarea culturii în rîndurile largi ale poporului,
pe care l-au încurajat şi l-au ajutat pe parcursul zbuciumatei sale istprii, să treacă demn şi viteaz peste toate greutăţile, îndenmîndu-1 să
privească cu încredere, optimism şi speranţă spre ţelurile înalte, spre
năzuinţele de libertate ale viitorului. Din lungul şir de ierarhi făuritori
de limbă şi cultură românească v o m aminti pe Simion Ştefan, care $e
adresează tuturor românilor, contribuind la formarea unei limbi unitare,
pe Varla&m, Dosoftei, precum şi pe V en iam in Costachi, care a dom i
nat timp de patru decenii viaţa bisericească din Moidova. Eforturile
tuturor scriitorilor bisericeşti încununate cu apariţia Bibliei de la Bucu-
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reşti — operă de proporţii monumentale, care prin larga râspîndire
pune bazele limbii literare româneşti, sînt continuate de o altă figură
de ostenitor în fruntea Bisericii, A n tim Ivireanul. Integrată pe deplin
în viaţa poporului, identificată cu năzuinţele lui, Biserica noastră a
fost binecuvîntată de Dumnezeu cu întîistătători vrednici de misiunea
ce li s-a încredinţat, a ţinut nestinsă şi pururea vie flacăra credinţei
strămoşeşti. Sub asuprirea jugului habsburgic, ca şi sub năvala puhoiu
lui otoman, ca o mamă bună n-a uitat să amintească fiilor ei că sînt
de aici, aici s-au născut moşii şi strămoşii lor, nu numai prin daci şi
romani — acum două mii de ani —, ci mai demult, de la început, de
cînd pe aceste meleaguri stăpînea marea seminţie a tracilor, «cel mai
mare neam al antichităţii după indieni», cum ne spune istoricul grec
Herodot.
Figuri luminoase, atît pentru istoria Bisericii cît şi pentru istoria
neamului românesc, aceşti fii vlăstăriţi din vînjosul, din falnicul copac
dacoroman, au ştiut să lupte cu armele vremii lor pentru propăşirea
credincioşilor. Aceştia să V ă fie, Prea Fericite Părinte, un model de
urmat, un îndemn de a fi Patriarhul Intîistătător al Bisericii Ortodoxe
Române, om al zilelor noastre, al epocii noi care se făureşte azi în ţara
noastră. Timpul nu stă pe loc, istoria merge înainte, Prea Fericirea
Voastră sînteţi fiul acestei epoci, cel care merge în pas cu vremea, în
pas cu epoca sa. Sînt convins că veţi fi Patriarhul vremilor noi, Patriar
hul gata la chemarea Patriei, la chemarea Bisericii noastre strămoşeşti,
Patriarhul păstrător al tezaurului de cultură românească, fiu ales din
sinul Bisericii, ca să-i conducă destinele în această măreaţă epocă de
înfăptuiri nu m a t puţin măreţe.
Prea Fericite Părinte Patriarh Iustin,
A ţi fost ales în frunte, la cîrma Bisericii Ortodoxe Române, după
ce aţi păstorit două decenii pe credincioşii fii ai Bisericii din frumoasa
Moldovă. Descindeţi aici din M oldova marelui Ştefan şi aşa cum Ştefan
a fost cea mai luminoasă figură dintre toţi domnitorii Moldovei, M itro
politul Iustin al M oldovei rămîne cea mai mare figură de ierarh al
vremurilor noi, care a ocupat scaunul vlădicesc al Moldovei. .. Prea
Fericirea Voastră sînteţi întîmpinat în capitala ţârii de ierarhii, clerul
şi credincioşii Bisericii noastre care V ă cunosc, V ă cinstesc şi V ă
iubesc. înainte de a urca în scaunul Mitropoliei M oldovei şi Sucevei
aţi cinstit scaunul Mitropoliei Ardealului. Transilvania, cu trecutul ei
atît de zbuciumat, al cărei ierarh aţi fost cu douăzeci de ani în urmă,
vine să V ă amintească prin mine de rodnicele realizări ale arhipăstoririi Prea Fericirii Voastre pe scaunul de la Sibiu şi V ă roagă să nu
uitaţi de ierarhii, preoţii şi credincioşii ei. De aici de la cîrma Bisericii
neamului românesc să nu uitaţi de gloriosul trecut de luptă al fraţilor
de pe celălalt versant al Carpaţilor, al celor ce V -au arătat odinioară
toată dragostea, sprijinindu-Vă în toate acţiunile şi ascultîndu-Vă.
Biserica nu se poate mărgini numai la activitatea duhovnicească,
nu se poate închide în cercul ei de preocupări şi să fie străină de frămîntările vremii, ci ea trebuie să sprijine în duhul iubirii creştine
B.O.R
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şi la strădaniile societăţii pentru o viaţă mai bună şi mai fericită.
Acesta este duhul Ortodoxiei româneşti, care îşi are izvoarele în cre
dinţa dreptmăritoare, veche şi totuşi m ereu nouă şi în legătură cu
poporul, cu istoria lui, cu năzuinţele lui, cu vrerile lui. într-o epocă de
mari înnoiri, de rapide transformări, Biserica noastră a găsit în
tezaurul vechi de gîndire şi viaţă ortodoxă românească energii divine,
prin care ea s-a înnoit şi se reînnoieşte mereu, a adus şi aduce mereu
partea sa de contribuţie la binele obştesc.
Pe planul gmdirii teologice, teologia românească s-a manifestat
cu o vitalitate deosebită, remarcîndu-se nu numai prin legătura ei cu
Evanghelia Domnului şi cu tradiţia' Sfinţilor Părinţi şi a teologiei or
todoxe, ci şi prin ancorarea ei în actualitate, în problemele ridicate de
viaţa Bisericii, de viaţa Ortodoxiei şi a creştinătăţii întregi, de viaţa
epocii noastre. A v e m astfel, o teologie vie după pilda Sfinţilor Părinţi,
pentru care a teologhisi nu e numai a gîndi, sau a vorbi despre D um 
nezeu, ci e viaţă în Dumnezeu, e gîndire trăită şi trăire gîndită, e o
floare răsărită din solul realităţii divine şi umane, de aceea şi izvor de
viaţă şi orientare în actualitate. De aici accentul teologic în toată ac
tivitatea internă şi externă a Bisericii noastre, care îşi fundamentează
teologic toate atitudinile şi acţiunile şi fructifică gîndirea teologică în
noile realităţi ale vremii noastre.
Pe planul acţiunii — care constituie mereu o unitate cu planul g m 
dirii teologice — înnoirea cuprinde toate sferele vieţii bisericeşti, atît
viaţa internă a Bisericii noastre, cît şi în relaţiile ei cu celelalte Biserici
Ortodoxe, cu alte Biserici creştine, cu năzuinţele vremii, în spiritul fră
ţietăţii ecumenice, a luptei comune pentru pace şi înfrăţire între po
poare. Temelia vieţii celei noi este unitatea deplină dintre ierarhi, cler
şi credincioşi, — unitate prin care toate mădularele Bsericii, pătrunse
de duhul lui Hristos sînt împreună-lucrătoare pentru propăşirea ei şi
împlinirea misiunii ei in lume.
La această solemnă sărbătoare mă gîndesc cit de fericiţi sînt azi
fiii Bisericii Ortodoxe Române, pentru că au ajuns «această măreaţă
şi sfîntă zi» de a avea la cirmă un om care are un îndelungat trecut
de muncă şi realizări, un teolog de seamă, un ierarh înţelept, care timp
de douăzeci de ani a dat strălucire nu numai Bisericii Moldovei, ci în 
tregii Biserici Ortodoxe Române, prin activitatea desfăşurată în ţară,
cît şi în afara graniţelor ei. Energia şi voinţa, înţelepciunea şi spiritul
de dreptate, ce V ă caracterizează, valorificate la m axim um sînt aureola
ce încoronează activitatea Prea Fericirii Voastre, ele izvorăsc din stră
funduri de istorie, de la strămoşii noştri, sînt caracteristice neamului
românesc şi fac parte din însăşi fiinţa poporului român, se identifică
cu sufletul fiecărui fiu al acestui popor.
A ceste calităţi, îmbinate armonios cu un suflet ales, cu un suflet
mare, cu un gînditor profund, cu un teolog distins, sînt trăsăturile esen 
ţiale ale personalităţii noului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Sîntem încredinţaţi că veţi conduce destinele Bisericii Ortodoxe R o
mâne, cu multă pricepere, înţelepciune şi dreptate, ca astfel, popor
dreptcredincios şi ierarhi să se bucure din plin de măreţia zilelor pe
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care le trăim. Şi precum oarecîrtd Senatul roman, din dorinţa ca noul
împărat să întrunească toate calităţile, tăcea urarea «să fii mai fericit
decît A ugust şi mai bun decît Traian» — tot aşa zicem şi noi, ierarhii,
preoţii şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române, cu marele Apostol
P a v e l : «Tu însă fii treaz întru toate. .. fă lucrul evanghelistului, slujba
ta fă-o deplin» (II Timotei IV, 5), ca să binemeritaţi de la Biserica
noastră şi de la Patria noastră scumpă România Socialistă.
Intru mulţi şi fericiţi ani, Prea Fericite Părinte Patriarh Iustin !
După cuvîntare, cei doi înalţi Ierarhi s-au îm brăţişat frăţeşte, iar
Prea Fericitul Patriarh Iustin a mulţumit călduros vorbitorului.
Dl. Ion Roşianu, Preşedintele Departam entului Cultelor a spus :
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Distinşi Membri ai Sinodului,
Onoraţi conducători ai cultelor,
Stimaţi oaspeţi de peste hotare,
îngăduinţi-mi să-mi exprim bucuria şi satisfacţia de a participa ia
această festivitate de instalare a patriarhului Bisericii Ortodox Române
şi să adresez Prea Fericitului Iustin Moisescu sincere şi calde felicitări
pentru noua demnitate în care a fost ales de Colegiul electoral bise
ricesc. Această alegere a fost consfinţită prin decret semnat de Pre
şedintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceauşescu şi înmînat
ieri într-un cadru solemn.
Cel de al patrulea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române Dr. Iustin
Moisescu, este un erudit teolog, cu strălucite studii făcute în ţară şi străi
nătate, distins profesor de teologie, un înzestrat ierarh care aduce
cu sine o bogată experienţă acumulată în două decenii de rodnică arhipăstorire în Transilvania şi apoi în Moldova, unde s-a remarcat ca
un fidel slujitor al Bisericii şi al Patriei. A ctivitatea bogată desfăşurată
pe tărîmul relaţiilor internaţionale bisericeşti îl defineşte şi ca un re
prezentant strălucit al Bisericii Ortodoxe Române, animat de nobilele
idealuri ale păcii şi înţelegerii între Biserici şi popoare, iubitor al armo
niei şi apărător al neatîrnării şi suveranităţii României Socialiste.
La înscăunarea sa ca mitropolit al Moldovei, patriarhul de azi sp u 
nea: «...am venit aici cu sufletul stăpînit de cea mai curată dragoste: dra
gostea de Biserică şi de credinţă strămoşească, dragostea de patrie şi
de popor». Anii care s-au scurs de atunci au atestat această dragoste
a Patriarhului Iustin Moisescu şi sînt chezăşie că în noua sa demnitate
va continua şi îmbogăţi aceste simţăminte nobile şi împreună cu m e m 
brii Sinodului va ridica pe noi trepte, valoroasa tradiţie a Bisericii O r
todoxe Române de a fi statornic alături de popor, slujindu-1 cu d e v o 
tament.
Răposatul patriarh Justinian a fost o pildă vie a ospitalităţii şi o m e 
niei româneşti în relaţiile cu celelalte culte. A v e m profunda convingere
că Patriarhul Dr. Iustin Moisescu va menţine şi dezvolta climatul de
m
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înţelegere şi respect reciproc între toate cultele ca o expresie a co n 
vieţuirii frăţeşti între toţi fiii acestui pămînt, indiferent de apartenenţa
lor naţională sau religioasă.
Conducerea statului nostru preţuieşte aportul tuturor cultelor la
opera de zidire a României Socialiste, asigurînd deplina libertate reli
gioasă şi practica nestingheritâ a cultului în condiţiile respectării co n 
stituţiei şi a legilor ţării.
Viaţa a demonstrat convingător în ultimele trei decenii justeţea
politicii statului nostru faţă de culte. Conducătorii cultelor şi clerul au
păşit împreună cu întregul popor pe drumul însorit al făuririi României
noi, socialiste, încrezători în politica internă şi externă a ţării noastre,
elaborată cu clarviziune şi înţelepciune de mult stimatul nostru pre
şedinte Nicolae Ceauşescu.
Aşa cum spunea Preşedintele Republicii Socialiste România, Nicolae
Ceauşescu «nu există îndatorire mai înaltă decît aceea de a sluji neabă
tut interesele poporului, de a face ca România socialistă să devină mai
prosperă, mai puternică, cu drepturi egale şi suverane în rîndul naţiuni
lor lumii». Urmînd acest îndemn toţi cetăţenii patriei noastre, fără deo 
sebire de naţionalitate sau de credinţă religioasă, muncesc cu însufle
ţită dăruire pentru înfăptuirea programului de dezvoltare economică şi
culturală a ţării, pentru ridicarea neîncetată a nivelului de trai material
şi spiritual, urcînd spre noi trepte de civilizaţie şi progres.
Este o mare satisfacţie pentru noi să constatăm că Biserica Ortodoxă
Română, ca de altfel şi celelalte culte, este profund ataşată vieţii noi
socialiste care asigură afirmarea deplină a principiilor umanismului,
echităţii şi dreptăţii sociale, participării active a tuturor cetăţenilor ţării
la exercitarea puterii de stat, la conducerea economiei, culturii şi ştiinţei.
A şa cum este bine cunoscut, Conducerea statului nostru dă o înaltă
apreciere contribuţiei cultelor din ţara noastră la promovarea princi
piilor politicii externe a României, puse în slujba intereselor supreme
ale patriei, de apărare a suveranităţii şi independenţei, de respingere a
oricărui amestec în treburile interne, de slujire a cauzei păcii, egalităţii
şi colaborării reciproc avantajoase între toate naţiunile lumii.
Sărbătoarea instalării Patriarhului Iustin Moisescu ne oferă plă
cerea de a vedea în mijlocul nostru străluciţi reprezentanţi ai Bisericilor
ortodoxe, ai altor Biserici şi organizaţii religioase de peste hotare, că
rora le adresăm un călduros salut, exprimîndu-ne convingerea că parti
ciparea lor la acest evenim ent va sluji dezvoltării continuie a bunelor
relaţii de colaborare pe tărîmul cauzei păcii şi prieteniei între popoare.
A preciem prezenţa oaspeţilor de peste hotare la solemnitatea de azi ca
o expresie a simpatiei şi prestigiului de care se bucură Biserica Orto
doxă Română şi Patriarhul Iustin Moisescu în viaţa religioasă interna
ţională.
Prea Fericite Părinte Patriarh Iustin,
Sîntem siguri că încrederea ce v-a fost arătată de cei care prin
votul lor V -au chemat în scaunul patriarhal reprezintă în acelaşi timp
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angajamentul Sinodului Bisericii Ortodoxe Române şi clerului său de a
îi permanent alături de Dvs. în realizarea unei armonii depline între ac
tivitatea bisericească şi cea social-obştească străbătută de nobilele s e n 
timente patriotice care vă animă.
V ă asigurăm că pe acest drum veţi întîlni căldura sprijinului nostru
neprecupeţit în a sluji cu devotam ent poporul român şi interesele sale
fundamentale.
Dorindu-Vă multă sănătate, fericire şi depline satisfacţii în împli
nirea cerinţelor noii demnităţi pe care aţi preluat-o ca întîistătător al
Bisericii Ortodoxe Române, vă adresez din toată inima tradiţionala
urare : La mulţi şi fericiţi a n i !
Prea Fericitul Patriarh Iustin i-a mulţumit călduros D-lui Preşedinte
al Departamentului Cultelor, Ion Roşianu, şi l-a asigurat de toată cola
borarea şi de tot lucrul bun în folosul Bisericii -strămoşeşti şi al Patriei
noastre scumpe, România.
Prea Sfinţitul Episcop Antonie Ploieşteanul, secretarul Sfîntului
Sinod, a comunicat conducătorilor şi delegaţilor de Biserici şi organiza
ţii de peste hotare că pot lua cuvîntul.
Primul care a vorbit a fost Prea Fericirea Sa Părintele Maxim, P atri
arhul Bisericii Ortodoxe Bulgare :
Prea Fericirea voastră,
Distinşi reprezentanţi ai Conducerii de Stat ai României,
Stimaţi oaspeţi şi iubiţi credincioşi,
A m venit la Dvs. cu bucurie ca soli ai Sfintei Biserici Ortodoxe
Bulgare, ai episcopatului, clerului şi binecredincioşilor săi, pentru a lua
parte şi a V ă împărtăşi bucuria noastră cu prilejul solemnităţii de astăzi
— întronizarea Prea Fericirii Voastre —, vrednic ales şi iubit întru
Domnul confrate al nostru Patriarh Iustin, adresîndu-vă, cu acest fericit
prilej, cele mai calde urări ale noastre.
Prin acest sfînt act se deschide o nouă pagină în letopiseţul secular
al Bisericii Ortodoxe Române, scumpă nouă. «Bucuraţi-vă cu cei ce se
bucură» (Rom. XII, 15), ne îndemna Sfîntul A postol Pavel. Dacă aceasta
se referea la toţi martorii lui Ilristos din toate marginile pămîntului, cu
atît mai mult la noi, vecini buni, legaţi de veacuri printr-un destin isto
ric apropiat, împărtăşind laolaltă şi bucuriile şi necazurile *noastre ca
popoare vecine.
Bucuria zilei de astăzi are o deosebită însemnătate întrucît, după
fericita adormire a vrednicului de pomenire patriarh Justinian, în înal
tul scaun patriarhal al Sfintei Biserici Ortodoxe Române, a fost ales cu
toată vrednicia, un ierarh de seamă, remarcabil teolog, ecumenist activ,
mare patriot, militant statornic pentru pace în persoana Prea Fericirii
Voastre.
V ă exprim în mod special bucuria noastră, deoarece între Bisericile
şi popoarele noastre au existat şi există bune sentimente reciproce, în 
tărite prin fapte luminoase de prietenie şi bună vecinătate. Bisericile
noastre sînt legate de acelaşi destin, de reciprocitate, de colaborare.
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N e aflăm în ajunul centenarului războiului de eliberare a Bulgariei
din 1877— 1878. In România frăţească numeroşi fii ai poporului bulgar
au găsit caldă ospitalitate în timpul asupririi otomane. Iată de ce aceste'
locuri sînt scumpe pentru poporul bulgar care nutreşte sentim ente de
sinceră recunoştinţă faţă de poporul frate român. Pe cîmpul de luptă
strîns uniţi cu fraţii ruşi, vitejii ostaşi români şi-au vărsat sîngele la
Griviţa şi Plevna pentru eliberarea patriei noastre.
înţeleptul Solomon ne îndeamnă «Pe prietenul tău şi pe prietenul
tatălui tău nu-1 părăsi» (Pilde X X V I I , 10).
N e aflăm într-o vrem e cînd popoarele noastre trăiesc în prietenie
frăţească şi construindu-şi în pace viitorul fericit, libere şi independente,
în aceste m om ente de mare răspundere, Bisericile noastre ortodoxe s u 
rori îndeplinesc misiunea lor mîntuitoare pentru binele omenirii propo
văduind pacea (Efes. VI, 15), aşa cum este scris : «Dumnezeu ne-a ch e 
mat spre pace» (I Cor. VII, 15).
Prea Fericirea Voastră,
Felicitîndu-Vă cu prilejul alegerii şi întronizării ca întîistătător
al Sfintei Biserici Ortodoxe Române, din adîncul inimii rugăm pe Atotbunul Dumnezeu să încununeze cu binecuvîntarea Sa cerească paşii
Prea Fericirii Voastre în slujba înaltelor idealuri, să V ă învrednicească
cu deplină sănătate, cu puteri sporite de muncă şi înţelepciune pentru a
putea conduce corabia Bisericii Ortodoxe Române pe calea înaintaşilor
voştri, destoinici, cu multe succese şi ani cît mai în d e lu n g a ţi; să reali
zaţi fapte luminoase şi roade bogate pe ogorul Bisericii pentru creşterea
spirituală a poporului român binecredincios şi pentru înflorirea patriei
Dvs. iubite, pe calea păcii şi bunăstării, a colaborării active şi a rela
ţiilor prieteneşti dintre Bisericile noastre surori şi popoarele noastre
vecine frăţeşti bulgar şi român, pentru întărirea unităţii Ortodoxiei şi
pentru mărirea lui Dumnezeu.
întru mulţi ani, Prea Fericirea Voastră !
Cei doi întîistătători de Biserici O rtodoxe surori s-au îmbrăţişat
frăţeşte, iar Prea Fericitul Patriarh Iustin i-a mulţumit Prea Fericitului
Maxim pentru cuvintele alese pe care i le-a adresat.
A urm at la cuvînt I. P. S. Meliton de Calcedon, reprezentantul P a
triarhiei Ecumenice :
Prea distinşi membri ai Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române,
Prea distinşi membri ai Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române,
Onorată asistenţă,
Din dispoziţia Sanctităţii Sale Patriarhului ecumenic Demetrios I şi
a Sfîntului Sinod care-1 înconjoară, am cinstea să reprezint, împreună
cu delegaţia patriarhală, sfinţitul tron ecumenic, apostolic şi patriarhal
de Constantinopol, în acest m om ent binecuvîntat din istoria Sfintei Bise
rici din România.
Trebuie să adaug, de la început, că eu am privilegiul deosebit de a
reprezenta mai mult decît un tron, chiar dacă acest tron este primul în
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Ortodoxie ; am priviiegiul, zic, de a reprezenta Patriarhia Ecumenică de
Constantinopol care, asemenea unei surori mai mare, este mîndră de pre
zenţa — (o prezenţă esenţială şi edificatoare, universal recunoscută) —
Bisericii Ortodoxe Române în lumea religioasă interortodoxă şi intercreştină ; dar, de asemenea, în m od mai general, în lumea culturală
europeană şi mai mult încă : în lumea umanităţii.
Această umanitate trebuie să-şi asume de aici înainte înalta m isiu
ne a înţelegerii şi reconcilierii oamenilor de toate rasele, de toate reli
giile şi de toate ideologiile, — filozofice, sociale şi politice — căci este
vorba, ţin să spun — de a promova unitatea creştinilor, cooperarea cu
celelalte religii şi munca în comun a tuturor oamenilor pentru biruinţa
idealurilor (care nu mai sînt simple idealuri, ci o necesitate esenţială a
planetei noastre) — idealurile păcii în dreptate, a dreptului tuturor po
poarelor la autodeterminare şi la independenţă şi, în acelaşi timp, a ga
ranţiilor internaţionale oferite cultelor religioase, împrăştiate în lumea
întreagă, din cauza unei moştehiri istorice, al căror destin este încre
dinţat sensibilităţii omului contemporan.
Spunînd aceasta, nu mă simt în nici un fel constrîns să semnalez '
sau să subliniez importanţa prezenţei şi funcţionării sfintei Biserici.Ro
mâne în această ţară. Doresc să spun totodată că sînt sigur că Statul
român îi acordă de asemenea locul care i se cuvine, stat care constituie
— după recunoaşterea şi părerea generală pe care noi, ca Patriarhie
ecumenică o împărtăşim — o putere excepţional de importantă în Bal
cani, în Europa şi, în mod mai general, în contextul drumurilor care con
duc la biruinţa principiilor de autodeterminare, de independenţă a po
poarelor şi de dreptate, cu scopul final de a salvgarda personalitatea
umană prin asigurarea respectului drepturilor omului pe pămînt.
Prea Fericirea Voastră,
Mă tem că aceste cîteva cuvinte pe care le-am spus acum să nu
poată fi socotite fără legătură cu evenim entul prezent al întronizării
Voastre la conducerea Patriarhiei din România şi nici cu înalta Voastră
personalitate.
Sfîntul Justin Filozoful şi Martirul, al cărui nume îl purtaţi, a fost
în acelaşi timp un apologet din secolul al doilea al creştinismului şi, ca
atare, el s-a ilustrat în viaţa şi în istoria Bisericii.
Urmînd exem plul său, îmi fac şi eu apologia mea.
Nimic din ce-am spus mai sus nu este fără legătură cu Biserica
Ortodoxă din România şi, personal, cu Prea Fericirea Voastră.
In calitatea mea de reprezentant al Patriarhiei Ecumenice îmi este
uşor să mărturisesc înaintea tuturor că Prea Fericirea Voastră aţi fost,
din 1961 — dată la care am avut privilegiul să V ă cunosc şi să colabo
rez cu Prea Fericirea Voastră — şi pînă azi, marele dascăl în slujba
tuturor principiilor şi a tuturor idealurilor pe care le-am expus de la în 
ceputul cuvîntului m e u . A ţi fost ucenicul fidel al lui Justin Filozoful,
martirul şi apologetul.
In această triplă calitate şi urmînd cu vrednicie Sfîntului Patron al
Prea Fericirii V oastre, aţi fost, Prea Fericirea. V oastrăf un înţelept ierarh
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pe pâm m tul României şi, în chip mai general, în cadrul relaţiilor interortodoxe şi intercreştine. Eu sînt fericit că sînt martorul personal al
acestor fapte.
Prea Fericirea Voastră,
Doresc să termin cuvîntul m eu într-un spirit cordial, frăţesc mai
curînd decît oficial. Contactul m eu personal şi colaborarea mea cu Prea
Fericirea Voastră, cum am menţionat deja, datează din anul 1961, din
timpul primei Conferinţe panortodoxe de la Rodos. De atunci noi ne-am
întîlnit şi am lucrat împreună în Conferinţele panortodoxe, în cadrul
Consiliului Ecumenic al Bisericilor, şi, în chip mai general, în misiunea
importantă a promovării unităţii creştine şi a păcii în lume. Prea Feri
cirea Voastră, în calitate de purtător al nobilului spirit al Bisericii O rto
doxe Române şi eu smeritul Prea Fericirii Voasţre frate, purtător al spi
ritului Patriarhiei Ecumenice, ne-am întîlnit întotdeauna pe singurul şi
acelaşi drum al Ortodoxiei, exprimînd dorinţa ei de a sluji, prin propria
ei unitate, misiunea esenţială a promovării unităţii creştine, a cooperă
rii inter religioase şi a unei mai largi cooperări — în acelaşi spirit şi cu
acelaşi gînd —, cu toţi oamenii în situaţiile lor cele mai diferite, fără
discriminare ideologică-filosoficâ, socială sau politică — în slujba o m u 
lui contemporan — şi numai a lui — pentru a putea aduce mărturia şi
învăţătura că omul este o creatură a lui Dumnezeu şi că noi toţi —
potrivit cu starea noastră bisericească —, avem datoria supremă — dacă
ne gîndim — să mărturisim că dialogul lui Dumnezeu cu credinciosul
continuă mereu, ca şi dialogul omului cu omul.
Prea Fericirea Voastră,
Pătruns de astfel de gînduri, care provin din experienţa noastră co 
mună bisericească şi duhovnicească, din contemplarea lumii care se în 
făţişează înaintea noastră, în dorinţa noastră de a sluji ca Biserică
poporul lui Dumnezeu, de a-1 sluji în cel mai bun chip, în condiţiile date
în fiecare ţară —. noi salutăm ridicarea Prea Fericirii Voastre pe scaunul
patriarhal al Bisericii Ortodoxe Române, ca un semn de bun augur, un
semn edificator pentru credincioşii ortodocşi din România, pentru Bise
rica Ortodoxă întreagă, pentru creştinătate şi pentru Mişcarea ecu m e
nică şi, într-un chip mai general, pentru marele plan al păcii în lume.
Iată, acestea sînt cele despre care aş vrea să V ă asigur cu ocazia
sfintei sărbători a intronizării Prea Fericirii Voastre în fruntea Bisericii
Ortodoxe Române.
Las Prea Fericirii Voastre grija de a aprecia smeritele mele gînduri,
de a găsi în această apreciere propria valoare a lucrurilor şi de a trasa
linia directoare a patriarhatului său, pentru binele României, al O rto
doxiei, al creştinătăţii şi al omenirii întregi.
Intru mulţi ani, Prea Fericite Părinte Patriarh !.
A înmînat, apoi, Intîistătătorului Bisericii O rtodoxe Române, în dar
o cîrjă patriarhală din partea Sanctităţii Sale Dimitrios I, patriarhul
Constantinopolului. Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a mulţumit
vorbitorului şi l-a. îmbrăţişat frăţeşte.
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Din partea Bisericii Armene, a luat cuvîntul Sanctitatea Sa V a s k e n
I, Patriarh suprem şi Catolicosul tuturor armenilor :
Prea Fericirea Voastră,
Domnilor reprezentanţi ai Statului şi guvernului român,
Distinsă asistenţă,
M ulţum im bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit să păşim din nou
pe pămîntul românesc, mult drag nouă, de astă dată pentru a aduce
noului Patriarh ales al Sfintei Biserici O rtodoxe Române salutul de dra
goste şi omagiul Bisericii Apostolice A rm ene şi al nostru personal.
Providenţa divină ne-a hărăzit fericitul destin de a ne fi născut în
această frumoasă şi generoasă ţară şi de a ne fi hrănit sufleteşte cu
marile valori ale spiritualităţii româneşti. Această stare sufletească a
noastră, însă, a căpătat în conştiinţa noastră o mai adîncă dimensiune
prin contactele şi frăţeştile legături ale noastre cu Biserica Ortodoxă
Română, care întotdeauna a fost şi a rămas deţinătoarea tezaurului de '
autentice valori morale şi spirituale ale neamului.
Cu inima plină de aceste gînduri şi trăiri, venim acum din îndepăr
tata ţară a biblicului Ararat, din Armenia, să vă aducem, Pre Fericite
Părinte Patriarh Iustin, calde felicitări, împreună cu mărturia simţămintelor noastre frăţeşti de dragoste şi aleasă preţuire. Fie ca Domnul sâ
vă copleşească cu toate darurile Sale şi să vă fie mereu împreună-lucrător şi împreună-luptător întru mai departe mărire şi înflorire a Sfintei
Biserici Ortodoxe R o m â n e !
In acest an de măreţe aduceri aminte, cînd România păşeşte pe pra
gul celui de al doilea secol de deplină independenţă şi suveranitate
naţională, Prea Fericirea Voastră vă urcaţi pe scaunul patriarhicesc,
chemat fiind sâ cîrmuiţi şi să ridicaţi pe noi culmi de ortodoxă strălucire
Sfînta Biserică, atît în sînul poporului credincios cît şi pe plan e cu m e
nic mondial, cu conştiinţa şi rîvna de a contribui totodată la propăşirea
în pace ă Patriei româneşti, care în ale .noastre zile de istorice realizări
se îndreaptă, cu un avînt nem aivăzut în trecut, spre îndeplinirea unui
nou destin din ce în ce mai luminos.
înaltele daruri duhovniceşti, neţărmurita dragoste de ţară şi marea
putere de muncă, caracteristice ale personalităţii Sanctităţii Voastre,
sînt chezăşiile sigure ale rodnicelor înfăptuiri ce vă stau în faţă, pe dru
mul deschis de Fericitul întru pomenire Patriarh Justinian al cărui v a j 
nic împreună-truditor aţi fost decenii de-a rîndul.
Prea Fericite Părinte Patriarh Iustin,
In acest ceas de Dumnezeu-binecuvîntat, cu negrăită bucurie vă
rugăm să primiţi îmbrăţişarea noastră frăţească şi urarea fierbinte de
mulţi ani de arhipăstorire în deplină sănătate, spor şi pace.
«Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să
ne înveselim într-însa /».
La sfîrşit, Sanctitatea Sa a înmînat Prea Fericirii Şale valoroase
obiecte de artă creştină veche. Pentru toa,te Întîistătătorul Bisericii O r
todoxe Române a mulţumit şi s-a îmbrăţişat cu căldură cu Sanctitatea
Sa Patriarhul V asken I.
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Luînd cuvîntul I. P. S. Sinesios de Nubia, din partea Patriarhiei
Alexandriei, a spus :
Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite Părinte Patriarh al Bisericii Ortodoxe Rom âne,
In acest m om ent sînt cuprins de o mare emoţie dar şi de o mare
bucurie, pentru că mi s-a dat mie cinstea deosebită să reprezint Patriar
hia noastră în acest mare moment, de istorică importanţă, care este întronizarea Prea Fericirii Voastre, vechi prieten al Patriarhiei noastre,
în scaunul patriarhal al Bisericii Ortodoxe Române.
A d u c Prea Fericirii Voastre binecuvîntarea Intîistătătorului Biseri
cii Alexandrine, a Sfîntului A postol şi Evanghelist Marcu, precum şi
urările frăţeşti, dragostea şi felicitările Intîistătătorului Bisericii A le x a n 
drine, ale Papei şi Patriarhului Alexandriei şi al întregii Africi, Nicolae
VI, şi ale Sfîntului nostru Sinod.
Felicităm Biserica Ortodoxă Română soră pentru că a chemat la
cîrma ei un bărbat vrednic cunoscut şi încercat în persoana Prea Feri
cirii Voastre.
V ă urâm, Prea Fericirea Voastră, sănătate deplină, zile multe, co n 
ducere patriarhală rodnică şi Domnul nostru Iisus Hristos să vă ajute în
noile şi înaltele obligaţii care astăzi vi se încredinţează în mod oficial,
spre slava Bisericii Ortodoxe.
Cu această ocazie, ofer Prea Fericirii Voastre un dar simbolic, mic,
e drept, dar care exprimă dragostea noastră mare faţă de persoana Prea
Fericirii Voastre şi faţă de Biserica Ortodoxă Română.
De altfel, niciodată nu este posibil ca lucrurile materiale să echiva
leze şi să înlocuiască iubirea, oricît de bogate ar fi acestea.
Rugăm pe Dumnezeu să vă întărească şi să vă protejeze cu harul
său cel bogat.
,
Inmînînd Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin un Penticostar din
secolul XVI, înaltul ierarh a felicitat încă o dată pe Întîistătătorul Bise
ricii O rtodoxe Române şi l-a îmbrăţişat frăţeşte.
Din partea Sanctităţii Sale Benedict, Patriarhul Ierusalimului a luat
cuvîntul /. P. S. Mitropolit Hrisantos de Eleutheria.
I.
P. S. Sa, aducînd binecuvîntarea Sfîntului M ormînt şi a Cetăţii
Ierusalimului, a spus :
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Iubiţi fraţi arhierei români,
Distină asistenţă,
De pe acest am von transmit binecuvîntarea de pe pămîntul sfînt,
pe unde a călcat Mîntuitorul Hristos, de la Sanctitatea Sa Benedict,
Patriarhul sfintei cetăţi a Ierusalimului.
Biserica Ierusalimului s-a bucurat de alegerea Prea Fericirii V o a s 
tre, aşa cum se bucură mama cînd îşi vede fiul pe cea mai înaltă treap
tă. Mama cea adevărată a tuturor Bisericilor, Patriarhia Ierusalimului a
dorit totdeauna numai bine acestei Biserici binecuvîntate a românilor,
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fiindcă aici, in această ţară şi pe acest a m vo n , nenumăraţi patriarhi ai
Ierusalimului au slujit şi au binecuvîntat, în multe rînduri, pe credin
cioşii ortodocşi români.
Biserica Ierusalimului dorea aici un adevărat şi destoinic conducă
tor, un întîistătător bun, drept şi înţelept pentru a conduce turma cea
cuvîntătoare pe calea mîntuirii.
Prea Fericirea Voastră
Patriarhia Ierusalimului, biserica Sfîntului M ormînt şi toate bise
ricile de sub conducerea Sanctităţii Sale Patriarhului Benedict, aduc prin
mine smeritul, călduroase felicitări, urări de bine şi sănătate. Biserica
Ierusalimului este strîns legată de Biserica României. în decursul isto
riei, Biserica Ortodoxă Română a ajutat nespus şi nepreţuit de mult
bisericile din Cetatea sfîntă. Stau mărturie şi astăzi darurile domnitori
lor şi ierarhilor români.
De aceea, ven im la Prea Fericirea Voastră aducîndu-vă bin ecu vîn tarea cetăţii sfinte şi înm înîndu-V ă un dar simbolic din partea Sanctită
ţii Sale Benedict, patriarhul Ierusalimului.
N e rugăm pentru sănătatea Prea Fericirii Voastre şi sănătatea între
gului popor credincios român ; Dumnezeu să vă ferească de toată pri
mejdia şi necazul, iar Prea Fericirea Voastră să trăiască în linişte şi
pace, să V ă lumineze Duhul calea pentru tot lucrul bun şi folositor, spre
liman luminos.
Poporul român, recunoscut pentru credinţa statornică, pentru destoi
nicie, pentru patriotism şi eroism, are un patriarh pe măsura meritelor
sale. Ceea ce am văzut cu ochii mei şi am auzit cu urechile mele despre
Biserica Ortodoxă Română, aceea voi vesti.
Primiţi, Prea Fericite Părinte Patriarh Iustin, o cîrje, cu felicitări şi
urări de sănătate. Intru mulţi şi fericiţi a n i !.
înmînînd Prea Fericitului Patriarh Iustin o cîrjă patriarhală, I. P. S.
Mitropolit Hrisantos s-a îmbrăţişat frăţeşte cu întîistătătorul Bisericii
Ortodoxe Române.
Luînd cuvîntul din partea Sanctităţii Sale Pimen, Patriarhul M osco
vei şi a totă Rusia, I. P. S. Filaret, mitropolitul Kievului şi Galiţiei, exarh
al Ucrainei, a dat citire urm ătorului mesaj :
Prea Fericirea Voastră,
Prea iubite în Domnul Prea Fericite Patriarh Iustin,
Dragă confrate în Hristos şi conslujitor al smereniei noastre,
A v e m deosebita plăcere ca în num ele Bisericii Ortodoxe Ruse, a
ierarhiei, clerului şi credincioşilor ei, să felicităm călduros pe Sanctita
tea Voastră cu ocazia alegerii şi întronizării în scaunul de Întîistătător
al Bisericii Ortodoxe Române soră.
N e exprimăm adînca şi sincera noastră satisfacţie că prin binecuvîntarea lui Dumnezeu şi prin alegerea de către plinătatea Bisericii Or
todoxe Române, prin Sinodul ei, V i se înmînează Prea Fericirii Voastre
cîrja de conducere ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi credem,
t
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că prin ajutorul harului Sfîntului Duh lucrarea Prea Fericirii Voastre va
fi încununată de succes.
N oi nădăjduim că bazele solide ale frăţietăţii de nezdruncinat a ce
lor două Biserici ale noastre, care au existat din timpurile îndepărtate
şi care au primit noi aspecte în anii conducerii neuitatului patriarh Ju s
tinian, nădăjduim, repet, că sub conducerea înţeleaptă a Prea Fericirii
Voastre, aceste relaţii vor primi o dezvoltare mai largă şi în conlucrarea
comună pentru întărirea şi îmbogăţirea unităţii ortodoxe şi în alte for
me de adîncire a relaţiilor frăţeşti de colaborare între Biserica O rto
doxă Română şi Biserica Ortodoxă Rusă.
Bisericile noastre sînt unite prin fidelitatea urmării Domnului nos
tru Iisus Hristos, unitatea şi devotam entul faţă de cele moşenite de v e 
chea Biserică nedespărţită şi de asemenea unitatea de vederi în înţele
gerea datoriilor ce revin Bisericilor şi creştinilor pentru slujirea om eni
rii contemporane şi a păcii. Prietenia şi colaborarea caracterizează re
laţiile dintre popoarele noastre şi dintre Republica Socialistă România
şi Uniunea Sovietică şi această prietenie cordială a poporului român şi
a popoarelor patriei noastre este puternică şi de nezdruncinat.
Ştiind Biserica Ortodoxă Română ca pe o adevărată păstrătoare a
Sfintei Ortodoxii, noi ne rugăm Domnului ca nava bisericească, sub
înţeleaptă conducere a Prea Fericirii Voastre, să-şi săvîrşească călăto
ria în duhul bunei înţelegeri, al slujirii umanităţii şi al păcii.
Tendinţa creştinilor din lumea întreagă spre unitatea de credinţă
şi de viaţă ne îndeamnă să dorim Bisericii Ortodoxe Române şi Prea
Fericirii Voastre, ca întîistătător al ei, o colaborare fructuoasă în M iş
carea ecumenică pentru îndeplinirea rugăciunii arhiereşti a Domnului
şi Mîntuitorului nostru: «Ca toţi să fie una» (Ioan XVII, 21). Biserica
lui FIristos îşi săvîrşeşte în lume lucrarea sa, care nu este de ură, neîn
ţelegere şi războaie. Aceasta ne obligă pe noi.pe toţi ca prin toate m ij
loacele să ajutăm omenirea în învingerea acestor rele, prin participarea
noastră la lupta pentru pace, securitate şi colaborare.
Sîntem convinşi că sfintele noastre Biserici locale vor colabora cu
s u c c e s l n cadrul Mişcării ecumenice şi că vor sluji cu osîrdie singurului
nostru Părinte-Păstor, Iisus Hristos, punînd în practică porunca Sa sfîn
tă despre pace.
Salutîndu-vă pe Prea Fericirea Voastră cu ocazia alegerii pe
scaunul întîistătătorilor Bisericii Ortodoxe Române, regretăm foarte mult
că starea sănătăţii nu ne-a permis să luăm parte la festivităţile întronizării Voastre.
V r e m să vă încredinţăm, Prea Fericirea Voastră, că în această mare
şi neuitată zi, noi cu gîndul sîntem alături de Dvs. şi înălţăm rugăciunile
noastre Domnului nostru Iisus Hristos.
V ă rugăm să primiţi mărturia simţămintelor şi adînca iubire fră
ţească faţă de Prea Fericirea Voastră. N e rugăm cu osîrdie dătătorului
tuturor bunătăţilor, Domnului prea milostiv, ca să reverse din belşug
asupra Voastră harul Sfîntului Duh, ca în sănătate şi lungime de zile, cu
succes, să vă'săvîrşiţi slujirea Dvs. înaltă şi plină de răspundere faţă de
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Sfînta Biserică a lui Hristos, ducînd pe calea mîntuirii turma Voastră
binecredincioasă.
Solicitînd sfintele rugăciuni ale' Prea Fericirii Voastre, rămînem în
devotată dragoste a lui Hristos.
M esajul era semnat de Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen.
Inmînînd unele obiecte bisericeşti din partea Bisericii Ortodoxe
Ruse, I. P. S. Mitropolit Filaret l-a îmbrăţişat cu căldură pe Prea Ferici
tul Patriarh Iustin.
In numele Prea Fericitului Părinte Gherman, Patriarhul Bisericii O r
todoxe Sîrbe, a luat cuvîntul P. S. Episcop Visarion :
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Cu nespusă bucurie şi satisfacţie deosebită participăm, ca reprezen
tant al Bisericii Ortodoxe Sîrbe, la această magnifică sărbătoare a Bise
ricii Române surori vecine, care }n persoana Prea Fericirii Voastre pri
meşte un nou ocîrmuitor pentru a continua lucrarea Bisericii lui D um 
nezeu, în care s-a distins marele V ostru înaintaş, regretatul patriarh
Justinian. Acesta, timp de 29 de ani ca întîistătător al Bisericii O rto
doxe Române, a slujit cu credinţă şi rîvnă lui Dumnezeu şi poporului
său, iar decesul lui a întristat adînc clerul şi credincioşii din întreaga
Ortodoxie şi lumea creştină.
Prea Fericirea Voastră,
înălţarea Voastră de astăzi in această superioară treaptă cu noi
obligaţii de mare cinste, dar şi de mai mari răspunderi în faţa lui D um 
nezeu şi a oamenilor, va umple de nespusă bucurie atît pe credincioşii
Bisericii Ortodoxe Române cît şi pe cei ai lumii creştine în general.
Această bucurie este absolut firească, căci în această vrem e de mari pre
faceri prin care trece omenirea, cîrma corăbiei Bisericii Ortodoxe
Române este încredinţată în mîinile sigure şi rîvnitoare ale slujitorului
încercat şi consacrat al Celui Prea Înalt, slujitor care posedă calităţi
rare şi experienţă bogată pentru această chemare şi care în activitatea sa
bisericească de jDÎnă acum şi-a găsit resursele spirituale şi morale în
poporul său şi în resursele seculare ale poporului român, vădite mai ales
în m om entele istorice prezente în întreaga Dvs. ţară.
In speranţa că şi Prea Fericirea Voastră, ca şi înaintaşii voştri, va
insista ca legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Bisericile Ortodoxe
surori sâ fie mereu pline de conţinut şi umplute de duhul iubirii e v a n 
ghelice şi înţelegerii frăţeşti, păstrînd ca sfîntă «unirea în Duh şi lu 
crarea păcii» (Efeseni IV, 3), ne unim cu toţi în rugăciune sfîntă la
această festivitate care reprezintă expresia unităţii de obşte a Bisericii
care formează «una, sfîntă, sobornicească şi apostolească Biserică»,
trupul lui Hristos.
V ă dorim viaţă îndelungată şi activitate rodnică, spre slava lui
Dumnezeu, pentru binele şi folosul Bisericii Ortodoxe Române şi al în 
tregii Ortodoxii.
Intru mulţi ani, Prea Fericirea Voastră !
Cei doi ierarhi s-au îmbrăţişat cu căldură.
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în continuare, a vorbit I. P. S. Mitropolit Alexandros de Peristeri, în
numele Prea Fericitului Serafim, Arhiepiscopul Atenei şi a toată Grecia:
Prea Fericite Părinte Întîistătător al Sfintei Biserici Ortodoxe '
Române, Domnule Iustin.
Biserica Greciei a încredinţat smereniei mele misiunea de a o re
prezenta aici.
înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Serafim al A te n e i şi al întregii Gre
cii a dorit mult să participe la aceste manifestări şi hotărîrea Sfîntului
Sinod fusese luată în acest sens, însă in ultimul m om ent a fost îm piedi
cat să-şi împlinească acest gînd, şi a fost lipsit de această bucurie.
Prea Fericite Părinte Patriarh Iustin, urările făcute de mine, nu de
mult, în numele ierarhiei greceşti, ca Biserica Ortodoxă Română să aibă
parte de un urmaş demn al patriarhului Justinian, s-au împlinit, pentru
că în persoana Prea Fericirii Voastre, Biserica Ortodoxă Română are
un conducător destoinic. De mult, providenţa a pregătit pe conducătorul
spiritual pentru a-i încredinţa păstorirea binecuvîntatului popor dreptcredincios atît de iubit şi de poporul nostru.
Vrednicia Prea Fericirii Voastre a adunat aici, de la marginile lu 
mii, pe reprezentanţii Ortodoxiei şi ai celorlalte Biserici şi confesiuni.
S-au adunat pentru a serba împreună cu credincioşii ortodocşi români
ziua cea mare şi binecuvîntată a întroriizării Prea Fericirii Voastre.
îndreptăţite sînt manifestările şi bucuria turmei, pentru că în per
soana Prea Fericirii Voastre, a fostului Mitropolit al Moldovei, Iustin
Moisescu, are uti strălucit conducător. Această bucurie o împărtăşeşte
şi Biserica noastră.
Opera Prea Fericirii Voastre, bogată în roade, în via Domnului, este
cunoscută de întreaga lume ortodoxă. în consiliile panortodoxe şi intercreştine aţi arătat calităţi deosebite, ca perspicacitate, flexibilitate şi
solidă formaţie bisericească şi teologică. Toate acestea sînt şi o garan
ţie că alegerea Prea Fericirii Voastre este reuşită, că este spre binele
întregii Ortodoxii.
Nouă, Bisericii greceşti, ne este prea iubită personalitatea Prea Fe
ricirii Voastre încă din timpul studiilor pe care le-aţi făcut în Atena.
Sîntem siguri, avînd în vedere ceea ce aţi realizat pînă acum, că Bise
rica Ortodoxă Română şi Ortodoxia în general vor avea de cîştigat de
la Prea Fericirea Voastră.
V e ţi deschide noi drumuri, noi orizonturi, pentru că sînteţi un om
luminat, cunoaşteţi gîndirea ortodoxă, în toate dimensiunile şi înţelegeţi
neliniştile zilelor noastre.
Prea Fericite,
Ortodoxia se bucură pentru că Biserica Ortodoxă Română a ridicat
încă un mare Patriarh. Această alegere nu este întîmplătoare. A aştep
tat, o simţea dinainte întreaga Ortodoxie şi celelalte Biserici. De aceea,
ierarhia acestei Biserici pe drept a cîntărit şi a ales ca Întîistătător între
cei buni pe cel mai bun.
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Bucurâ-te şi te veseleşte, Biserică Ortodoxă din România, «căci din
tine a ieşit conducătorul care va păstori poporul lui Dumnezeu» (Matei
II, 6), «cu înţelepciune şi toiag puternic».
Prea Fericite Părinte Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, M itro
polit al Ungrovlahiei şi Arhiepiscop al Bucureştilor, Domtxule Iustin,
întru mulţi şi fericiţi a n i !
înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Alexanclros de Peristeri a oferit Prea
Fericitului Patriarh Iustin o cruce şi o icoană a M întuitorului Hristos
cu Maica Domnului.
Din partea Bisericii O rtodoxe a Georgiei a fost delegat la întronizarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin, I. P. S. Elie, Mitropolit de
Suhumi şi Abhazi, reprezentantul Sanctităţii Sale David al V-lea, Patri.arh şi Catolicos al Gruziei, care a spus :
'
Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite Părinte Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Ca reprezentant al Bisericii Ortodoxe Gruzine sînt foarte bucuros
că sînt de faţă la această sărbătoare a întronizării Prea Fericirii Voastre
şi sînt foarte bucuros să mărturisesc despre acest jubileu şi să relatez
despre clerul şi poporul român' credincioşilor şi clerului nostru.
Fiind ridicat la treapta de Patriarh, aveţi Îndatorirea de a continua
faptele măreţe pe care le-au început în ogorul lui Hristos Prea Fericiţii
Părinţi Patriarhi: Miron, Nicodim şi Justinian.
A c u m Prea Fericirii Voastre vă este încredinţată greaua misiune
şi răspunderea de a păstra şi îmbogăţi moştenirea pe care o aveţi de la
aceşti înaintaşi. Şi noi credem cu tărie că, cu ajutorul lui Dumnezeu,
Prea Fericirea Voastră veţi păstra pînă la sfîrşit acest duh al celor m o ş 
tenite, spre slava lui Dumnezeu, iar Dumnezeu să V ă fie spre ajutor în
munca Prea Fericirii Voastre, dăruindu-vă multă înţelepciune, îndelun
gă arhipăstorie peste binecredinciosul cler şi popor.
Prea Fericirea Voastră,
Biserica Ortodoxa Gruzină a primit cu bucurie vestea ridicării Înalt
Prea Sfinţiei Voastre la treapta de patriarh al Bisericii Ortodoxe R o
mâne, mai ales că nouă ne este cunoscut rolul pe care l-aţi avut în
apropierea dintre creştini, ca membru al Consiliului Ecumenic al Biseri
cilor, precum şi eforturile depuse la Conferinţele Europene ale Biserici
lor, cu importantele probleme dezbătute de 1. P. S. Voastră ca reprezen
tant al Bisericii Ortodoxe Române.
împreună cu călduroasele felicitări ale Sanctităţii Sale Catolicosului David al V-lea, patriarh al întregii Gruzii, precum şi ale Sfîntului
Sinod al Bisericii noastre, aducem Prea Fericirii Voastre un modest dar
din partea Sfintei noastre Patriarhii, acest engolpion, care să V ă am in
tească-de prietenia şi dragostea noastră, — prietenie din vechi timpuri,
începînd cu A n tim Ivireanul, fostul mitropolit al Ungrovlahiei, un mare
ierarh cărturar al Bisericii Ortodoxe Române.
Din inimă rugăm pe Domnul nostru Iisus .Hristos să binecuvînteze
pe întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, dăruindu-i harul înţelep
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ciunii, iar îngerul Domnului să-l păzească spre slava Bisericii Ortodoxe
Române şi al dreptcredincioşilor români, pentru prietenia şi buna în ţe 
legere între oameni şi popoare.
%

Luînd cuvîntul I. P. S. Vasile, Mitropolit al Varşoviei şi a toată
Polonia, a spus :
Prea Fericirea Voastră,
Prea scump şi iubit frate al nostru întru Hristos Domnul,
Providenţa divină a rînduit ca astăzi, pe tronul patriarhilor Sfintei
Biserici Ortodoxe Române să stea un luminat fiu al poporului român şi
credincios slujitor al lui Hristos.
Stînd înaintea Prea Fericirii Voastre în această zi atît de solemnă şi
aducătoare de bucurii, mă întorc cu gîndul înapoi cu 40 de ani, cînd,
ca student, am avut fericirea să fiu elevul Prea Fericirii V o a stre. La
Varşovia, Prea Fericirea Voastră V-aţi arătat ca un teolog eminent, un
om luminat şi un pedagog profund credincios în Hristos. Noi am iubit
pe învăţătorul şi profesorul nostru. Glasul interior ne-a prevestit că
avem de-a face cu un om deosebit şi eminent pentru ştiinţa teologică şi
viaţa Bisericilor noastre.
Cu teamă am trăit cu toţii cel de al doilea război mondial. Prea Fe
ricirea Voastră aţi rămas în inima mea şi V-a întovărăşit umila mea ru
găciune sacerdotală. A m crezut că Dumnezeu veghează asupra scum pu
lui nostru profesor şi că-1 v o m revedea la Varşovia.
Dar planurile lui Dumnezeu sînt necunoscute şi neînţelese de mintea
omenească. Şi iată că în această zi atît de solemnă şi plină de bucurii
pentru sfîntă şi marea Biserică Ortodoxă Română, pentru marea noastră
familie ortodoxă şi a celorlalte Biserici creştine, aci reprezentate, în de
Dumnezeu-păzitul Bucureşti şi în prea frumoasa Românie, a cărei ospi
talitate este vestită — stau din nou ca odinioară, dar deja în faţa Pa
triarhului Sfintei Biserici, ilustru teolog, militant permanent pentru pace,
mare ecumenist şi intelectual de frunte, credincios ortodox şi smerit fiu
al scumpei sale patrii.
A m simţit în inimă şi am sperat că Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române va fi desigur Prea Fericirea Voastră, fratele nostru în Hristos,
ilustrul profesor Iustin. De aceea bucuria umple inima mea şi pentru
aceasta mulţumesc lui Dumnezeu.
In numele Bisericii Ortodoxe Polone, felicit cordial pe Prea Ferici
rea Voastră şi adresez cele mai călduroase urări pentru Sfîntă Biserică
Ortodoxă Română, pentru progresul ei pe mai departe, pentru slava lui
Dumnezeu şi pentru binele sfintelor lui Dumnezeu Biserici, cît şi pen
tru fericirea poporului român.
Intru mulţi ani, Prea Fericirea Voastră !
Oferindu-i ordinul «Sf. Magdalena», I. P. S. Mitropolit Vasile a îm
brăţişat cu căldură pe Prea Fericitul Iustin, noul Patriarh al Bisericii
O rtodoxe Române.
*
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I. P. S. M i t r o p o l i t M e l i t o n clc Calccclon ( P a t r i a r h i a

E cum enică)

I. P. S. M i t r o p o l i t S y n e s i o s clc X u b i a (Patriarhi
Al e xa nd r i e i )

I. P. S. M i t r o p o l i t S p i r i d o n de I e n o u p o l i s (Patriarhi
Antiohici)
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I.

I\

S.

M i t r o p o l i t I l r i s o s t o m cie Kl eft cropol is
(Patriarhia I er usal i mul ui )

I. P-. S. M i t r o p o l i t F i l a r e t al Kievului ( Pa t r i ar hi a
Moscovei)

P. S. E p i s c o p Vi s a r i o n Costi c (Biserica O r t o d o x ă
Sîrbă)

I. I\ S. M i t r o p o l i t Alcxanclros clc Pcristeri ( A r h i 
e p i s c o p i a At enei )

Q

*

n\

I. I \ S. M i t r o p o l i t Elie ele S u h u m i şi A b h a z i (Bise
rica O r t o d o x ă a Gruziei)

f

I. P. S. A r h i e p i s c o p Paavali al Careliei (Biserica
O r t o d o x ă a Fi nlandei)

I.

P. S. M i t r o p o l i t Vasile al Varşovi ei (Biseric
O r t o d o x ă a Poloniei)

I.

P.

S.

M i t r o p o l i t D o r o t e i de Praga
O r t o d o x ă a Cehoslovaciei)

(Biserica

Q

E m i n e n ţ a Sa Ca r d i n a l ul J a n Willebrands (Biserica
romano-catolică)

E m i n e n ţ a Sa A r h i e p i s c o p Ma r i n u s K o k (Biserica
V e c h i l o r catolici)

I. P. M i t r o p o l i t Paul us Gr egor i os de Delhi (Biserica
S i r i a nă a Indiei)

Kminenţa

Sa

Kpiscopul
Ma r v y n
(Biscrica Angliei)

Stockwood

A r h i e p i s c o p u l G. F. J a c k s o n (Biserica An g l i c a n ă
din C a n a d a )

Pa st or ul Dr. Allan Brash (Consiliul E c u m e n i c al
Bisericilor)

Episcopul

Han s

Ilarms
(Biserica
din R. F. G.)

Ev a n g h e l i c ă

V

Prea Fericitul Patriarh Iustin c u v î n t e a z â d u p ă p r i m i r e a î n s e m n e l o r p a t r i a r h a l e şi m u l ţ u m e ş t e ce l or care au v o r bi t
cu prilejul î n t r o n i / ă r i i

R e p r e z e n t a n ţ i ai a u t o r i t ă ţ i i de S t a t a s c u l t ă c u v î n t a r e a n o u l u i
Pa t r i a r h al Bisericii O r t o d o x e R o m â n e

M u l ţ i m i di t

I n n e c u v m t a r e a Prea Ferici t ului Iustin, noul Patriarh al Bisericii O r t o d o x e R o m â n e
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în continuare a vorbit I. P. S. Dorotei, Mitropolit de Praga şi a toată
C ehoslovacia :
Prea Fericirea Voastră,
Prea iubite în Domnul Prea Fericite Părinte,
Noi, ca reprezentanţi ai Bisericii O rtodoxe din Cehoslovacia, avem
'O deosebită satisfacţie să luăm parte la prezentele festivităţi ale Biselicii O rtodoxe Române. In mod sincer noi am împărţit şi durerea ei,
luîndu-ne rămas bun de la răposatul în Domnul fostul ei Intîistâtător.
Îm i aduc aminte de cuvintele p sa lm istu lu i: *Seara se lasă plîngere, iar
dim ineaţa bucurie» (Ps. X X IX , 5), — bucurie din care şi noi ne îm păr
tăşim împreună cu Biserica Ortodoxă Română în aceste m om ente so lem 
ne. Duhul Sfînt care există în Biserica lui Hristos, revărsînd darurile
sale harice, lucrează prin mijlocirea arhipăstorilor şi preoţilor Bisericii
şi în alegerea Prea Fericirii Voastre, prin hotărîrea Sinodului de arhie
rei care exprimă voinţa Tatălui ceresc şi V ă înalţă pe scaunul patriarhal
al Bisericii O rtodoxe Române. Tgate cele premergătoare alegerii Dvs.
mărturisesc că providenţa divină pregătea să V ă înm îneze cîrma Bise
ricii. Prea Fericirea Voastră sînteţi cunoscut lumii ortodoxe ca un pro
em in e n t teolog care aduce un preţios Xiport în pregătirea sfîntului şi
m arelui Sinod, precum şi în mişcarea pentru pace, unde pe Prea Fericirea Voastră de la bun început această organizaţie V -a avut în rîndurile
sale ca pe unul din eminenţii ei slujitori.
Prea Fericirea Voastră cu succes aţi activat şi în Mişcarea e c u m e 
nică. Glasul autoritar al Prea Fericirii V oastre în discursurile construc
tive netezeau calea pentru apropierea creştină.
Din anii tinereţii Prea Fericirea Voastră v-aţi consacrat puterile
p en tru slujirea Bisericii lui Hristos. La început prin învăţarea tainelor
împărăţiei lui Dumnezeu, apoi prin slujirea în treptele ierarhiei biseri
c e şti, iar acum urcaţi pe scaunul patriarhal luminător şi întîistătător al
Bisericii O rtodoxe Române.
Noi, participanţii la acest istoric even im en t bisericesc împărtăşim
triumful şi bucuria comună a turmei păzite de D um nezeu a Bisericii
O rtodoxe Române, cînd pe scaunul patriarhal din nou străluceşte lum i
nătorul Bisericii.
V orbind metaforic — dar nu mai puţin şi bisericeşte — în încăperea sfîntă intra întîi Intîistătătorul şi Tatăl spiritual al copiilor.
Se cuvine şi nouă ca participanţi la această luminată solemnitate să
repetăm cuvintele proorocului Isaia «Bucură-te, Sioane sfinte, care nu-ţi
v e i mai aminti de văduvia ta», pentru că prin providenţa divină şi prin
alegerea făcută de Sinodul arhiereilor te-a aşezat pe tine bunule Întîi
stătător plin de înţelepciune, experienţă şi de harul Sfîntului Duh care
va feri păstoria încredinţată, în adevăr după exem plul înţeleptului
său predecesor. Şi Biserica noastră Ortodoxă din Cehoslovacia. îm *
părtăşeşte această bucurie. N oi sîntem încredinţaţi că sub înţeleapta
conducere a Prea Fericirii Voastre * Biserica O rtodoxă Română soră va
merge pe acelaşi drum glorios pe care a păşit, bucurîndu-se de largi
drepturi democratice din partea statului liber.
a
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Permiteţi-mi, din tot sufletul, să felicit pe Prea Fericirea Voastră în
numele Sfîntului Sinod al Bisericii noastre, al delegaţiei noastre, al cle
rului şi credincioşilor noştri cu ocazia alegerii şi întronizării ca Patriarh
împreună cu Sfîntul Sinod şi cu toată Biserica O rtodoxă Română ; ne
unim rugăciunile noastre către D um nezeu să dăruiască Prea Fericirii
Voastre, alesul lui Hristos, putere deplină pentru a săvîrşi înalta slujire
în Sfînta Biserică. Duhul lui D um nezeu care s-a odihnit în predecesorul
Prea Fericirii Voastre prin excelenţă, să se odihnească îndoit şi în Prea
Fericirea Voastră. D um nezeu să încoroneze cu deplin succes activitatea
Prea Fericirii V oastre şi să V ă dea o fericită arhipăstorie în scaunul
patriarhal.
Înfrumuseţaţi, Prea Fericite, ani miilţi Biserica Ortodoxă Română
prin patriarhatul vostru, în deplină pace, sănătate şi. tot binele. Pronia
cerească să vă ajute să se realizeze cu succes deplin activităţile şi fap
tele duhovniceşti ale Prea Fericirii Voastre, com pletînd slăvitele pagini
ale Bisericii O rtodoxe R om âne.
întru mulţi ani, Prea Fericite Părinte !
Apoi, înmînîndu-i unele daruri, în alt Prea Sfinţitul M itropolit Dorotei a îmbrăţişat frăţeşte pe Prea Fericitul Patriarh Iustin. .
•

0

Luînd cuvîntul în num ele Bisericii O rtodoxe din Finlanda, I. P. S.
Paavali Arhiepiscopul Careliei şi a toată Finlanda a spus :
Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Este o deosebită plăcere să transmit Prea Fericirii Voastre, în n u 
mele Bisericii O rtodoxe din Finlanda, cu ocazia acestei sărbători, sin
cere felicitări şi să implorăm de la D um nezeu binecuvîntările Sale cele
bogate pentru mulţi ani de slujire fructuoasă pe tronul patriarhal. .
N ădăjduim că sub oblăduirea Prea Fericirii Voastre, Biserica O rto
doxă Română va continua importanta sa activitate în sprijinul cooperă
rii intre Bisericile O rtodoxe locale şi va activa pentru reuşita viitorului
Sfînt şi Mare Sinod care va da ortodocşilor posibilitatea de a aduce o
mărturie comună şi unanimă în lumea contemporană.
A c u m două săptămîni, Biserica O rtodoxă Finlandeză a sărbătorit
800 de ani de la înfiinţarea Mînăstirii Valamo, cu care ocazie am sfinţii
noua biserică a acestei mînăstiri. Festivităţile au cuprins şi sărbătorirea
a 800 de ani de la pătrunderea şi organizarea credincioşilor ortodocşi în
Carelia şi în toată Finlanda.
Inmînăm Prea Fericirii Voastre medalia de aniversare a M înăstirii
Valamo, ca amintire a sărbătorii Bisericii noastre.
Sfinţii noştri Părinţi Serghie şi Herman de la V alam o se. roagă îm 
preună în ceruri pentru Prea Fericirea Voastră şi pentru Sfînta Biserică
O rtodoxă din România.
‘ La m ulţi a n i ! •
>
Cei doi întîistătători de Biserici s-au îmbrăţişat.
*
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Vorbind în numele Sanctităţii Sale Papa Paul VI, Eminenţa Sa C ar
dinalul Jean Willebrands, Arhiepiscop al Bisericii Romano-Catolice din
Olanda şi preşedintele Secretariatului pentru unitatea creştinilor de la.
Vatican, a spus :
Prea Fericite Părinte Patriarh,
«Harul şi pacea să vină cu îmbelşugare peste voi de la D um nezeu
cel Atotputernic, prin Iisus Hristos».
Această urare pe care o adresa Clement al Romei Bisericii lui D um 
nezeu care era în Corint, am plăcerea şi cinstea să o adresez astăzi,
în această împrejurare festivă, Prea Fericirii Voastre şi Bisericii O rto
doxe Române, în num ele Bisericii Romei.
Ea vrea să fie o urare de com uniune în bucurie şi în rugăciune.
Sfîntul Pavel ne spune că dacă un m em bru al trupului se bucură, «toate
m em brele sînt părtaşe la bucuria iui» (I Cor. XII, 26).
Comuniunea de credinţă aproape totală care există între Biserica
Romano-Catolică şi Biserica O rtodoxă ne face reciproc solidari. Bună
starea unei Biserici, prosperitatea şi sporirea ei în trăirea creştină tre
buie să fie m o tive de adîncă bucurie pentru noi toţi care «am fost
chemaţi într-o singură nădejde a chemării noastre» (Efes. IV, 4).
N e bucurăm, deci, împreună cu Dvs., fraţi din Biserica O rtodoxă
Română, pentru că astăzi vi s-a dat un nou păstor, chemat să vă condu
că pe căile D om nului. Şi pe bună dreptate vă bucuraţi, pentru că Bise
rica, pentru a putea trăi în rînduiala care-i este proprie, pentru a putea
propăşi în înţelegerea. Evangheliei, pentru a putea să se conformeze
tot mai mult şi tot mai bine lui Hristos, Biserica, spun, are n e v o ie de
această slujire cu care Domnul a însărcinat pe apostoli şi care în chip
tainic se transmite succesorilor lor. în acest ogor care este Biserica,
«Cei care face să crească este D um nezeu» (I Cor. III, 7), dar sînt n e c e 
sari şi cei care sădesc şi cei care udă. Sfîntul Pavel scria creştinilor
din C o r in t: «N oi sîntem împreună-lucrători cu D um nezeu ; şi voi sînteţi
ogorul pe care-1 cultivă Dumnezeu, casa pe care o construieşte E h (I
Cor. III, 9). Dvs. vă veseliţi pentru că Bisericii Dvs. i s-a dat un co n 
ducător, «un împreună-lucrător cu Dumnezeu».
N oi ne alăturăm cu ardoare rugăciunilor fierbinţi care se înalţă în
aceste zile, în toate bisericile Dvs., atît în cele de la oraşe cît şi în cele
de la sate, către Domnul, unica temelie (I Cor. III, 11) şi cap al Bisericii,
spre a-i aduce m ulţum iri pentru ajutorul perm anent şi neclintit pe care
ni-1 dă şi pentru a-L ruga împreună cu Dvs. ca El să adîncească în Bise
rica Dvs., între ierarhi, preoţi, mireni, comuniunea de credinţă trăită şi
lucrătoare în vederea unei mărturii pe deplin unanime.
Fie ca Duhul lui D um nezeu care însufleţeşte Biserica să ridice prin
tre Dvs. — cum doreşte Sfîntul Pavel — apostoli, profeţi, învăţători (cf.
1 Cor. XII, 28), care în diversitatea slujirilor şi a condiţiilor de viaţă
sacerdotală, monahală sau laică să fie toţi expresii ale acestei sfinţenii
care vine de la D um nezeu şi conduce către Dumnezeu.
Stăpîniţi de aceste sentim ente de credinţă comună, ne alăturăm şi
participăm şi noi la bucuria Dvs. şi la rugăciunea D vs.
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N e bucurăm de asemenea mult că a fost posibilă prezenţa noastră
aici. Aceasta constituie sem nul unui adevărat progres în raporturile din
tre Bisericile noastre. Domnul ne-a dat să ve d em cu o mai mare lucidi
tate că despărţirea noastră este de-a dreptul contrară planului Său ; El
lucrează spre a ne face să deven im conştienţi că avem o credinţă co 
m ună ; El pune în noi puterea necesară pentru căutarea deplinei unităţi.
Credem că această lucrare vine de la Dumnezeu şi tocmai de aceea noi
sîntem datori să ne consacrăm cu cel mai mare zel acestui scop, purificînd tot mai m ult intenţiile noastre şi cugetele inimii noastre.
Domnul să ne dea înţelepciune în efortul nostru pentru a cerceta
toate căile care duc la unitate, pentru a depăşi vechile divergenţe care
au existat între catolici şi ortodocşi de-a lungul secolelor... Soluţionarea
acestor greutăţi ne va ajuta să ne grăbim paşii spre ţelul unei unităţi
desăvîrşite în libertate deplină şi credincioşie.
A ce st efort, greu dar necesar, trebuie să fie îndeplinit cu îndrăz
neala celor care cred că nu există decît «un singur D um nezeu şi Tată
al tuturor, care stăpîneşte peste toţi, care lucrează prin toţi şi rămîne în
toţi...» (Efes. IV , 6).
Pentru ca unitatea pe care o căutăm să fie în mod temeinic statorni
cită, avem datoria să rezolvăm toate dificultăţile existente. Sîntem gata
să le discutăm pe toate, fie cu organismele panortodoxe, competente,
fie — pentru cele specifice — cu fiecare Biserică, într-un spirit de cola
borare sinceră şi loială.
Epoca pe care o trăim cere de la noi să răspundem de nădejdea
care este. în n o i ; să mărturisim credinţa noastră în deplin acord şi cu
dorinţa de a contribui la stabilirea unei mai bune înţelegeri între po
poare. Biserica a primit de la Domnul o misiune de pace ; ea este c h e 
mată să slujească omului şi societăţii care asigură pacea şi dreptatea,
cele dintîi roade ale împărăţiei lui Dumnezeu.
v

Prea Fericirea Voastră,
înainte de a încheia, să-mi fie îngăduit să V ă exprim sincera mea
gratidudine pentru faptul că am fost invitat să particip la această săr
bătoare. Sînt fericit, de asemenea, că mă găsesc pentru a doua oară în
ţara Dvs., România, cu care Roma este unită prin legături aşa de adînci,
ţesute de istorie, printr-o civilizaţie comună, prin idealuri com une atît
um ane cît şi creştine.
In această zi festivă şi importantă pentru Biserica O rtodoxă Rom â
nă şi pentru Prea Fericirea Voastră, în num ele Bisericii Romano-Catolice, V ă prezint felicitările m ele cele mai cordiale şi V ă încredinţez de
rugăciunea mea pentru Prea Fericirea Voastră, pentru clerul şi pentru
întregul popor credincios al Bisericii O rtodoxe R om âne.
Harul şi pacea Domnului să fie cu îmbelşugare asupra Prea Feri
cirii V oastre şi Domnul să V ă dea, Prea Fericite, putere şi lumină în
îndeplinirea slujirii Prea Fericirii V o a stre.
Intru mulţi şi fericiţi a n i !
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Cei doi înalţi ierarhi s-au îm brăţişat frăţeşte, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Iustin asigurînd pe oaspete c ă 're la ţiile bune existente între
Biserica O rtodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică vor continua şi
vor spori.
în continuare a adus cuvînt de salut şi felicitare din partea Bise
ricii Siriene din M alabar şi din partea Intîistătătorului acestei Biserici,
Sanctitatea Sa M ar M athew s 1, I. P. S. Paul Gregorios de Delhi :
Prea Fericirea V oastră,
Prea Fericite Părinte Patriarh Iustin,
înalt Prea Sfinţiile Voastre,
Iubiţi credincioşi,
în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, vă aduc salutările
noastre în num ele unei Biserici mici din îndepărtatul O rient.
în num ele Sanctităţii Sale Catolicosul Răsăritului, în num ele S fîn 
tului Sinod al Bisericii Siriene din Malabar, vă adresăm calde felicitări.
După cum ştiţi sînteţi unul dintre pionierii care au stabilit relaţii
între Biserica noastră şi Biserica Ortodoxă Română, încă din 1961 cînd
aţi vizitat India.
Vasta experienţă a Prea Fericirii Voastre vă va ajuta în misiunea
de mare răspundere ce revine astăzi Bisericii creştine. Sînt sigur, veţi
juca un foarte important rol în întărirea unităţii Ortodoxiei, pentru că
dacă Ortodoxia nu este unită atunci mărturisirea Ortodoxiei în lume
este compromisă. Sigur că veţi juca un mare rol în a face Ortodoxia
cunoscută în întreaga lume.
Pentru anii cei mulţi de prietenie dintre noi, eu personal mă bucur
din adîncul inimii de acest mare even im en t de astăzi. Sînt sigur că veţi
contribui foarte mult pentru apropierea dintre cele două familii ale Bise
ricii Ortodoxe.
V ă aduc salutările Sanctităţii Sale Catolicosul Indiei şi ale tuturor
credincioşilor din India.
întru mulţi ani, Prea Fericite Părinte Patriarh !
Prea Fericitul Patriarh Iustin a mulţumit vorbitorului.
Din partea Bisericii Vechi-Catolice a vorbit î. P. S. Marinus Kok,
Arhiepiscop de Utrecht, preşedintele Uniunii episcopilor vechi-catolici :
Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Este o mare bucurie şi onoare pentru mine, ca preşedinte al C onfe
rinţei episcopale internaţionale a vechilor-catolici a Uniunii din Utrecht,
să transmit aici, cu ocazia acestei zile festive, felicitările şi salutările
tuturor Bisericilor Vechi-Catolice din întreaga lume şi ale tuturor epis
copilor vechi-catolici.
Relaţiile dintre Bisericile O rtodoxe şi Bisericile Vechi-Catolice sînt
foarte strînse şi sperăm ca în viitor să se realizeze o deplină com uniune
a Bisericii noastre, după cum este voia Domnului nostru lisus Hristos
de a fi o singură turmă şi un singur păstor.
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A fost o bucurie pentru mine că am putut, ca o dovadă a strînselor
noastre relaţii, să ofer săptămîna trecută Prea Fericirii Voastre o donaţie a credincioşilor olandezi şi ai Bisericii Vechi-catolice din Utrecht
pentru reconstruirea Seminarului teologic din Bucureşti.
Felicităm pe Prea Fericirea Voastră cu ocazia acestei zile nu numai
pentru faptul de a fi conducătorul Bisericii O rtodoxe din România, ci şi
pentru faptul că Prea Fericirea Sa este un mare prieten al Bisericii noas
tre Vechi-Catolice, un Intîistătător bisericesc cu o mare experienţă ecu 
menică.
Fie ca Domnul să binecuvînteze pe Prea Fericirea Voastră, ca şi pe
toţi credincioşii Bisericii O rtodoxe Române, întregul popor român.
Prea Fericirea Voastră, V ă urez : ad multos annos !
Mulţumindu-i, Prea Fericitul Patriarh Iustin l-a îmbrăţişat frăţeşte
pe distinsul conducător al Bisericii Vechi-Catolice.
în numele Graţiei Sale Dr. Donald Coggan, Arhiepiscop de C an ter
bury, Primat a toată Anglia şi Mitropolit, a luat cuvîntul Excelenţa Sa
M e r v y n Stockw ood, Episcop al Londrei de sud :
Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite Părinte Patriarh,
A c u m cîtva timp am participat împreună la durerea suferită prin
decesul Prea Fericitului Patriarh Justinian şi la durerea pricinuită de
catastrofalul cutremur.
Astăzi, venim ca să ne bucurăm în aceste festivităţi măreţe.
în num ele Arhiepiscopiei de Canterbury dorim să vă asigurăm de
două lu c r u r i: întîi, doririle noastre de bine.
Ieri cînd m-am prezentat la Prea Fericirea Voastră, din partea A r 
hiepiscopului de Canterbury v-am dăruit şi două pahare, pentru că în
A nglia vorbim mai întîi de un pahar al bucuriei, al veseliei şi noi sp e 
răm foarte m ult că Prea Fericirea Voastră şi Biserica vor avea multe
bucurii împreună. Pe acele pahare era em blem a M ajestăţii Sale Regina
Elisabeta a Il-a a Angliei. Deci, cînd ridicăm acele două pahare o fa 
cem nu numai în num ele Bisericii ci şi în num ele celor două popoare.
A şadar, noi trebuie să nădăjduim şi să lucrăm pentru realizarea păcii, şi
pentru dreptatea socială.
în al doilea rînd, de asem enea, aş vrea să vă încredinţăm de rugă
ciunile întregii Comuniuni Anglicane.
în prima zi de Paşti, doi ucenici au mers de la Ierusalim în drumul
spre Emaus şi deodată ei au constatat că M întuitorul Iisus Hristos a stat
în mijlocul lor. Părerea m ea este că aşa se întîmplă cu noi a s tă z i :
m ergem pe două drumuri diferite înspre ţările noastre ; Iisus cel înviat
va merge cu noi, iar Bisericile noastre să arate pe Hristos cel viu în
m ijlocul nostru.
Prea' Fericirea Voastră, V ă încredinţăm de bunele noastre urări şi
ru g ă c iu n i!
întru mulţi a n i !
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Asigurîndu-1 de toată preţuirea şi de colaborarea' cu Biserica
Angliei, Prea Fericitul Patriarh Iustin s-a îm brăţişat frăţeşte cu trim i
sul Graţiei Sale Dr. Donald Coggan.
Luînd cuvîntul Excelenţa Sa Arhiepiscopul G. F. Jackson, din Bise
rica A nglicană din Canada, a spus :
Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite Părinte Patriarh,
In num ele Primatului episcopilor şi credincioşilor Bisericii A nglica
ne din Canada, V ă aduc sincere salutări.
In Canada noi a vem un respect deosebit pentru Biserica O rtodoxă
Română, pentru că în ţara noastră există m ulţi români ortodocşi care
trăiesc acolo şi sînt organizaţi cu m ulte biserici ortodoxe.
Rugăciunea noastră este ca bunul D um nezeu să vă dăruiască pace,
sănătate şi ani mulţi îndelungaţi pentru ca să puteţi sluji în toată depli
nătatea.
Darul pe care am vrut să-l prezentăm Prea Fericirii Voastre nu îl
a v e m cu noi, întrucît trebuia să ne vină de undeva de la eschimoşii
care-1 lucrează, căci în dioceza mea sînt foarte mulţi eschimoşi. îl vo m
trimite ulterior.
V ă m ulţum esc Prea Fericirea Voastră pentru ocazia de a V ă pre
zen ta salutările credincioşilor noştri din Canada.
întru mulţi a n i !
Prea Fericitul Patriarh Iustin a mulţumit pentru urări şi pentru b u 
nele sentim ente e x p rim a te ..
Excelenţa Sa Episcopul Evanghelic H. H. Harms, de Oldenburg (R.
F. Germania), reprezentant şi al organizaţiei «Das Diakonisches Werk»,
a spus:
Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite Părinte Patriarh,
A m cinstea şi deosebita bucurie de a vă transmite astăzi sincerele
urări ale Bisericii Evanghelice din R. F. Germania (E.K.D.), ale instituţiei
«Das Diakonisches W erk» şi mai ales urările de binecuvîntare ale C on
siliului E.K.D., şi ale preşedintelui ei, Episcopul H elm ut Class, şi ale
preşedintelui Op. Diac. Dr. Schober, care se află astăzi în Dar-es-Salam,
pentru a lua parte la sesiunea plenară a Federaţiei Luterane Mondiale.
Faptul că tocmai eu am prilejul de a vă transmite aceste urări de
binecuvîntare înseamnă pentru mine o mare bucurie personală, deoarece
noi ne întîlnim de aproape 20 de ani în activitatea Consiliului Ecumenic
al Bisericilor şi a Conferinţei Bisericilor Europene.
C uvintele seripturistice alese pentru fiecare zi a anului de C om uni
tatea Fraţilor din Herrnhut, care se citesc în bisericile noastre şi de că
tre mulţi creştini, sînt pentru astăzi cele ale Ps. XC IX, 2 şi din Rom.
X IV , 8 : «Slujiţi Domnului cu bucurie» şi «De trăim, pentru Domnul
trăim, iar de murim, pentru Domnul murimŢ aşa îneît fie de trăim, fie de
murim, ai Domnului sîntem».
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Prea Fericirea Voastră veţi înţelege înalta Dvs. chemare ca pe o slu
jire şi mai mare şi mai plină de renunţări, deoarece aţi devenit slujitorul
cel dintîi, diaconul cel dintîi al Bisericii O rtodoxe Române şi al D om nu
lui ei.
Eu urez Prea Fericirii V oastre să puteţi face această slujire într-adevăr întotdeauna cu bucurie. Toată fapta Prea Fericirii V oastre poate
fi desigur, slujire pentru Domnul nostru comun. Şi apoi, Prea Fericirea
Voastră sînteţi în tot timpul în mina Sa, sub ocrotirea Sa şi sub călăuzi
rea Duhului Sfînt.
îngăduiţi-mi să-mi exprim şi o altă speranţă. în convorbirile purtate
de reprezentanţii E.K.D. şi ai defunctului înaintaş al Prea Fericirii V o a s 
tre, patriarhul Justinian, s-a convenit începerea unui dialog teologic
între Biserica Ortodoxă Română şi noi. Sper foarte mult că se va ajunge
la astfel de convorbiri, la care să poată lua parte eventual şi reprezen
tanţii Bisericii Luterane şi Reformate'din ţara Dv.
A ş socoti ca un lucru deosebit de util pentru ambele noastre Bise
rici, dacă nu se va rămîne numai la un dialogt pur teologic. Viaţa Bise
ricii este, desigur, mult mai extinsă şi mai adîncă decît se poate ea
exprima prin teologie. Pentru ambele noastre Biserici eu aş dori să s e
poată include şi viaţa comunităţilor, evlavia, slujbele şi operele bise
riceşti precum şi mînăstirile, respectiv comunităţile creştine ale fiecă
reia dintre cele două Biserici, pentru a se ajunge la o cît mai cuprin
zătoare cunoaştere şi la o cît mai adîncă înţelegere între Bisericile
noastre.
în acest fel, relaţiile dintre Bisericile noastre, care s-au reluat în
ultimii ani, să devină mai intense şi mai adînci.
Pentru înfăptuirea acestui lucru, noi sperăm, în ajutorul Prea Feri
cirii Voastre. A r fi un semn promiţător pentru comuniunea ecum enică
dintre noi dacă şi acest lucru va sta sub auspiciile cuvîntului scripturistic al zilei de astăzi.
A d multos annos !
Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a mulţumit vorbitorului.
Cunoscutul teolog ecumenist I. P. S. Mitropolit Athenagoras al M arii
Britanii din partea Patriarhiei Ecumenice a spus :
Prea Fericirea Voastră, .
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Eu sînt printre ultimii vorbitori şi sîntem nerăbdători să auzim p e
acela pentru care am venit şi de la care aşteptăm binecuvîntări.
Vatra românească de la Londra va auzi de la mine personal ce s-a
întîmplat astăzi în această minunată catedrală.
Eu sînt ultimul dintre vorbitorii ortodocşi, şi am prilejul de a V ă
prezenta pe Prea Fericirea Voastră, Prea Fericitul Patriarh Iustin, ca un
mare ecum enist şi teolog încercat. întrucît noi sîntem legaţi de acelaşi
legămînt al Domnului nostru Iisus Hristos, noi ne bucurăm îm preună
cu Biserica Dvs. pentru marele evenim ent al alegerii Prea Fericirii V o a s 
tre.
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M ulţum im deosebit Prea Fericirii Voastre pentru activitatea ce aţi
depus la Consiliul Ecumenic al Bisericilor din 1961, cînd Biserica O rto
doxă Română a devenit membră a acestui Consiliu.
Asigurăm pe Prea Fericirea Voastră şi de sprijinul profund în anir
care vor urma.
întru mulţi şi fericiţi a n i !
Mulţumindu-i călduros, Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a îm 
brăţişat frăţeşte pe I. P. S. Mitropolit Athenagoras.
în numele Excelenţei Sale Dr. Philipp Potter, Secretarul general a!
Consiliului Ecumenic al Bisericilor, a luat cuvîntul Dr. Allan Brash, asis
tent al Secretarului general al Consiliului Ecumenic al Bisericilor :
Prea Fericite Părinte Patriarh. Iustin,
Distinşi reprezentanţi ai Statului român,
Iubiţi fraţi întru Hristos,
Să-mi permiteţi să vă adresez sincere felicitări şi urări de sănătate*
şi prosperare cu ocazia alegerii Prea Fericirii Voastre în cel mai înalt
scaun al ierarhiei Bisericii O rtodoxe Române.
După cum ştiţi, tot eu am fost delegat al Consiliului Ecumenic a l
Bisericilor la funeraliile patriarhului Justinian şi v-am spus că toată
creştinătatea era în doliu şi meditaţie, iar astăzi V ă asigur că tofi m e m 
brii Consiliului Ecumenic al Bisericilor se bucură şi se roagă pentru
Prea Fericitul Părinte Iustin, noul Patriarh al Bisericii O rtodoxe R om âne.
Biserica O rtodoxă Română se bucură de un prestigiu meritat, iar
astăzi este condusă de o personalitate deosebită, teolog distins, om d e
cultură, ecumenist încercat, Dr Iustin Moisescu.
De aceea în num ele Dr. Philip Potter, secretarul general al Consiliu
lui Ecumenic al Bisericilor şi al m eu personal V ă felicităm cu ocazia
alegerii Prea Fericirii Voastre în demnitatea de Patriarh al Bisericii
O rtodoxe Române.
întru mulţi a n i !
M ulţumind reprezentantului D-lui Secretar general al Consiliului
Ecumenic al Bisericilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin l-a asigu
rat că şi pe mai departe va depune toate eforturile pentru cooperarea
Bisericilor creştine şi pentru unitatea de credinţă în Hristos, iar Bise
rica O rtodoxă Română v a fi mai departe activă în cel mai reprezentativ
for al Mişcării ecumenice,
Consiliul
Ecumenic
al
Bisericilor.
/
In încheierea slujbei şi ceremoniilor din biserică,' cu prilejul întronizării sale ca Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române, tuturor v o r
bitorilor le-a răspuns Prea Fericitul Părinte Iustin :
Sanctităţile Voastre,
Domnilor reprezentanţi ai Conducerii de Stat,
Domnule Preşedinte al Departamentului Cultelor,
Onorată asistenţă şi iubiţi credincioşi,
Din bunăvoirea Tatălui, în num ele Domnului nostru lisus Hristos ş i
cu puterea Sfîntului Duh, smerenia mea a urcat astăzi treptele tronului
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patriarhal. Reilectînd la acest evenim ent, prin faţa ochilor minţii mele
au trecut chipurile marilor ierarhi care au stat la cîrma Arhiepiscopiei
Bucureştilor, a Mitropoliei Ungrovlahiei şi a Patriarhiei O rtodoxe Ro
mâne, veghind la păstrarea dreptei credinţe şi la vieţuirea părinţilor,
moşilor şi strămoşilor noştri, întru cuvioşie, curăţie sufletească şi dra
goste frăţească. Totodată, aruncîndu-se în valurile vieţii poporului n o s
tru, ei s-au dovedit nu rareori martiri. N eam ul nostru a înscris în cartea
vieţii sale num e de eroi care au intrat de multă vrem e în legendă, iar
.Biserica Ortodoxă Română a lăsat în conştiinţa şi în cinstirea credincio
şilor ei, pe sfinţii săi, români neaoşi sau iubitori de neamul nostru.
O străveche tradiţie, păstrată pînă în zilele noastre, mărturiseşte că
.S fîntul A postol Andrei a vestit cuvîntul Evangheliei în părţile de răsă
rit ale ţării noastre, îndeosebi pe malurile Mării Negre. Sîntem, aşadar,
♦o Biserică apostolică în cel mai autentic înţeles al acestui cuvînt. Pînă
tîrziu, în secolul al Vl-lea, se mai vorbea încă de episcopiile înfiinţate
de Apostolul A ndrei în ţinuturile noastre.
Cu toate că ştirile istorice se întrerup din vrem e în vreme, cunoaş
t e m astăzi din descoperirile arheologice şi din tradiţii consemnate în
scris, mai tîrziu, că şirul marilor ierarhi ai Bisericii noastre vechi începe
chiar în secolul al III-lea. Se cunosc acum num e de mari ierarhi la
Tomis, teologi învăţaţi, scriitori iscusiţi, apărători ai Ortodoxiei şi orga
nizatori ai vieţii m onahale.
Astfel, V etranion a fost mare apărător al dreptei credinţe, Gherontie era numit oficial «îndreptar de c r e d i n ţ ă Theotim s-a distins ca scrii
tor bisericesc, iar Ioan Casian şi Dionisie cel Mic au plecat de,pe m elea
gurile noastre pentru a ajunge la Roma mari bărbaţi ai Bisericii.
în secolul al IX-lea, rezum înd oarecum ştirile despre viaţa creştină
de pe malurile Pontului Euxin — cum mai era încă numită Marea N e a 
gră —, Patriarhul Fotie spune într-una din scrisorile sale următoarele :
«Pontul Scitic era cîndva axinos — neprimitor de străini. Era o înghiţitoare, de care se înfricoşau cînd auzeau de ea chiar cei mai iscusiţi na
vigatori străini. Miletienii, prin iubire de oameni şi vieţuire liniştită...
l-au schimbat în Pont Euxin — bine primitor de străini. Acum... nu numai
Euxin — bine primitor de străini este, dar şi evlavios el este şi aşa se
numeşte».
Aceeaşi viaţă religioasă activă s-a păstrat şi în secolele următoare,
dezvoltîndu-se în atît de mare măsură, încît năzuinţele de autocefalie,
care existau încă din secolul al V-lea,
s-au manifestat *cu tărie la reor\
ganizarea Bisericii din Ţara Românească, la fel ca în Moldova, în noile
condiţii de viaţă ale statelor feudale.
Din secolul al X lV -le a înainte, ştirile despre marii noştri ierarhi
s în t mai bogate. In şirul lung al mitropoliţilor Ungrovlahiei — cum se
numea atunci de către cancelariile domneşti sau bisericeşti Ţara Româ
nească, adică M untenia şi Dobrogea —, se disting ierarhi care, odată cu
strădaniile lor de propovăduire a dreptei credinţe, au ajutat poporul
să-şi menţină libertatea şi independenţa sa, să-şi păstreze limba şi su-
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îletu l românesc, să-şi făurească o cultură a sa, pe scurt, să-şi dăltuiască
viaţa sa proprie.
Alături de voievodul Nicolae A lexandru Basarab, care lupta pentru
libertatea ţârii, mitropolitul Iachint, care venise de la Vicinia la Argeş,
s e străduia să apere autonomia Bisericii. Ca şi Iachint, Mitropolitul Hariton sprijinea legăturile noastre cu M untele Athos. îm preună cu V laicu
Vodă, el s-a făcut ctitor al Mînăstirii Cutlumuş, numită deseori după
aceea «Lavra Ţării Rom âneşti». Mitropolitul Macarie, spre sfîrşitul s e 
colului al X V-lea, stăruia pentru bune legături între Ţara Românească
şi Ardeal, iar Maxim, clteva decenii mai tîrziu, izbuteşte să oprească
vărsarea de sînge între fraţi, împăcînd pe Radu cel Mare cu Bogdan
Vodă, cărora le-a arătat că sînt «creştini şi o seminţie» m oldovenii şi
muntenii. Un alt Macarie, care a trăit pe vrem ea lui N eagoe Basarab,
dacă în adevăr este una şi aceeaşi persoană cu ieromonahul Macarie,
tipograful —, trebuie ţinut la loc de mare cinste în istoria culturii ro
m âneşti. Mitropolitul Eftimie a fost'm ultă vrem e bun sfetnic şi sol al lui
Mihai Viteazul la străini. Un mare rol politic a jucat Mitropolitul Grigorie, pe vrem ea lui M atei Basarab. După Teofil, şi-a agonisit mari m e 
rite Mitropolitul Ştefan, în mişcarea culturală a vrem ii — ca şi Teodosie, Antim Ivireanul, Ştefan, Neofit şi alţii. Dionisie Lupu a sprijinit o
vrem e mişcarea lui Tudor V ladimirescu, Grigore Dascălul a purtat grijă
de cler, s-a ocupat de şcoli şi de mînăstiri, ca şi Nifon, unul din cei mai
vrednici ierarhi ai Ţării Româneşti. Pe vrem ea lui Calinic Miclescu
(1875— 1886), a luat fiinţă Facultatea de teologie din Bucureşti, iar tipo
grafia a cunoscut o rodnică activitate. Prin grija lui Ghenadie Petrescu
au fost construite sau înnoite 380 de biserici. El a stăruit pentru restau
rarea ctitoriei lui N eagoe Basarab de la Curtea de A rg e ş.
Un loc cu totul aparte în viaţa Bisericii şi a poporului român au
a vut cei dintîi patriarhi ai n o ş t r i : M iron Cristea, Nicodim M unteanu şi
Ju stin ian Marina.
Trecînd m unţii spre ţar a-mamă, episcopul de Caransebeş Miron
Cristea, venea în fruntea unei solii ca să aducă «actul de unire» a Tran
silvaniei cu România. El luase parte la alcătuirea lui la A lba Iulia in
ziua de 1 decembrie 1918. Totodată, el aducea cu sine nu numai întreg
trecutul de luptă al românilor din Transilvania pentru libertate şi viaţă
omenească, dar şi prestigiul său personal patriotic şi arhieresc.
N oua organizare a statului, de care Biserica totdeauna ţine seamă,
potrivit cu rînduielile sale tradiţionale, impunea după primul război
mondial schimbări de structură administrativă şi în organizarea Bise
ricii.
Cea dintîi mare realizare în acest dom eniu a fost ridicarea Bisericii
O rtodoxe Române la treapta de patriarhie, în anul 1925.
Patriarhul Miron dorea însă ca Biserica să se înnoiască şi în activi
tatea ei. El cerea preoţilor o mai activă muncă de ajutorare a săracilor,
a văduvelor şi orfanilor. V oia ca «Biserica să iasă cît mai des cu cora
bia sa în largul lumii, în valurile frămîntărilor sociale, contribuind astfel
j'a salvarea poporului din nevoile şi mizeriile zilnice, nu numai cu cuvîn:ul, ci şi cu fapta».
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Înaltele demnităţi politice pe care le-a deţinut vrem e de cîţiva ani,
ii vor fi adus şi unele satisfacţii de moment. Dar acestea au fost cople
şite de multe necazuri. Astfel, plin de amărăciune şi ros de o necruţă
toare boală, patriarhul Miron a închis ochii pentru totdeauna la 6 mar
tie 1939, departe de ţara sa pe care a iubit-o şi a slujit-o.
Cel de al doilea patriarh, Nicodim M unteanu, şi-a început arhipăs
toria sa în anul 1939 şi a murit în anul 1948. El a apucat vîrtejul politic
al anilor premergători războiului, apoi războiul şi în urmă greutăţile
prin care a trecut ţara ani de-a rîndul.
Robust la chip şi la gîndire, bărbat crescut în vatra mînăstirilor şi la
umbra codrilor seculari de la Neamţ, el a fost ucenic al călugărilor d im 
prejur. Apoi, ca mitropolit al M oldovei, a sorbit din izvorul înfăptuirilor
marilor săi înaintaşi. De la Iosif M uşat va fi luat el rîvna pentru păstra
rea autocefaliei b ise ric e şti; Grigore Roşea şi Anastasie Crimca i-au as
cuţit spiritul ărtistic, iar de la Dosoftei, stihuitorul psalmilor în limba
română, a luat îndem n sâ scrie în frumosul grai al ţăranilor m oldoveni
în mijlocul cărora şi-a petrecut anii copilăriei. Pentru folosul preoţilor
şi al credincioşilor, patriarhul Nicodim a întocmit sau a tradus din alte
limbi numeroase scrieri teologice. In tiparniţa nemţeană deşteptată la
viaţă prin osîrdia lui, el a tipărit, în tălmăcirea sa, N oul Testament şi
Psaltirea, precum şi alte scrieri ale sale.
Cu toate că principala latură a activităţii sale rămîne strădania căr
turărească a unui păstor luminat, patriarhul Nicodim n-a fost străin de
viaţa vrem ii sale. îndeosebi, el a depus stăruinţe pentru a ajuta poporul
să-şi vindece rănile pricinuite de război.
în amintirea celor care l-au cunoscut, el se înfăţişează nu numai ca
«stareţ al munţilor», cum era el numit din pricina trudei de a da m înăs
tirilor din m unţii Neam ţ, o viaţă nouă, ci şi ca un adevărat patriarh
biblic.
Odată cu moartea patriarhului Nicodim, s-a încheiat o etapă din
istoria Bisericii noastre. Cu urcarea Mitropolitului M oldovei şi S u c e v e i,
Justinian Marina, pe scaunul patriarhal, a început o viaţă nouă de îm 
pliniri trainice în Biserică. Patriarhul Justinian a intrat în istorie ca P a
triarh al reîntregirii şi consolidării unităţii Bisericii din Transilvania. O
nouă legislaţie a tuturor sectoarelor de activitate a Bisericii a fost alcă
tuită pe vrem ea lui. Instituţiile de învăţăm înt teologic şi mînăstirile au
fost reorganizate. O nouă orientare a fost dată preoţilor pentru desfăşu
rarea activităţii lor în duhul unui apostolat social n o u . Biserica îşi în ţe
lege acum rostul ei de slujire a poporului, în înţelesul cel mai înalt al
învăţăturii creştine.
Patriarhul Justinian a iubit ţara şi Biserica cu toată ardoarea sufle
tului său mare. El a închinat păstrării dreptei credinţe şi sprijinirii stră
daniilor depuse de popor pentru un trai mai bun, întreaga sa viaţă. în 
deosebi el s-a manifestat ca slujitor statornic al unităţii neamului şi al
unităţii Bisericii noastre strămoşeşti.
Cu celelalte Biserici a stabilit legături trainice ; comunităţile noas
tre ortodoxe de peste hotare le-a sprijinit şi î n tă r i t; pentru apărarea
păcii în lum e el şi-a adus o importantă contribuţie.
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O'm al faptelor, la încetarea sa din viaţă, fericitul întru adormire
Patriarhul Justinian a lăsat Biserica noastră : unificată, consolidată şi
pregătită pentru a-şi împlini misiunea ei în sînul poporului nostru, în
vrem ea de acum.
M ergînd acum pe făgaşul slujirii poporului nostru, Biserica de astăzi
sorbind cu nesaţ din izvorul curat al tradiţiilor ei româneşti din m o şte 
nirea lăsată de marii ei părinţi şi din învăţătura Sfintei Scripturi, îşi în
deplineşte rostul său binefăcător în viaţa poporului nostru românesc.
Ca şi alte Biserici creştine, Biserica noastră, împletindu-şi destinele
e i cu ale poporului nostru, şi-a făurit un chip propriu, potrivit cu chipul
neamului nostru. Poporul român n-a putut niciodată să suporte pe gru
mazul său un jug s t r ă in ; el este puternic îndrăgostit de libertate. Se
voieşte independent, suveran. Şi aşa şi este. Această trăsătură adîncă a
caracterului credincioşilor români a determinat desigur şi întărirea au
tonom iei bisericeşti. Luptele duse de poporul nostru, vea c după veac,
pentru a-şi apăra fiinţa sa naţională, unitatea sa, nu puteau, deopotrivă,
să nu se răsfrîngă şi în viaţa religioasă a-credincioşilor noştri. Ei se
ştiu că sînt şi voiesc să trăiască cu toţii ca adevăraţi fraţi uniţi între ei.
A p o i legăturile dintre Stat şi Biserică n-au constituit niciodată o a d evă 
rată problemă pentru noi. De cînd ne ştim, noi sim ţim că sîntem români
şi ortodocşi. Conştiinţa ortodoxiei noastre este contopită cu conştiinţa
noastră naţională. De aceea, sîntem slujitori convinşi ai patriei noastre,
a tît de scumpă pentru noi, după cum sîntem slujitori convinşi ai Bise
ricii noastre ortodoxe, de la sînul căreia nu ne vo m dezlipi niciodată.
In slujirea noastră ca întîistătător al Bisericii O rtodoxe Române,
purtînd în suflet lungul şir al marilor noştri înaintaşi, care s-au dăruit
cu trup şi suflet Bisericii şi neamului românesc, din rîvna lor sfîntă,
sfîntă rîvnă v o m lua pentru slujirea Bisericii întru sfinţenie, iar din
dragostea lor jertfelnică, jertfelnică dragoste de poporul nostru vo m
lua pentru a-1 sluji cu dragoste. De legea necruţătoare a uitării nu ne
vo m lăsa stăpîniţi. Sorbind îndem n şi putere din izvorul de cleştar al
faptelor mari ale înaintaşilor noştri, pe cei care întru cinste au slujit
Biserica şi neamul, întru cinste îi vo m ţine pururea în inima noastră
ş i pilde v o m lua din faptele lor.
Cu privirile statornic aţintite spre poporul nostru, care osteneşte
să zidească o viaţă fericită pentru el şi urmaşii săi, ne vo m strădui să
dovedim, cu fapta, că Biserica noastră aduce o contribuţie din zi în zi
tot mai mare la opera istorică pe care o înfăptuieşte poporul nostru
acum.
Împreună cu întreaga noastră ierarhie bisericească, potrivit cu poju n ca Sfîntului A postol Pavel, cu timp şi fără timp v o m îndemna cle
rul şi credincioşii noştri «sd se supună cîrmuirilor şi stăpînirilor şi să
fie gata spre tot lucrul bun» (Tit III, 1). Dorinţa noastră este ca fiecare
cleric sau credincios să-şi aducă propria sa contribuţie la săvîrşirea bi
nelui obştesc, la zidirea României noi, României fericite.
Intru preţuire şi cinstire v o m ţine întreaga cîrmuire a Patriei noas
tre, vădindu-ne sentim entele noastre bune prin lucrarea de sprijinire
\
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a tuturor înfăptuirilor la care năzuieşte, cu devotam ent faţă de popor
să le dea viaţă. Iar pe Ctitorul României noi, Domnul Nicolae Ceauşescu,
Preşedintele Republicii noastre Socialiste, care trăieşte cu toată fiinţa
sa bucuriile şi entuziasmul realizărilor poporului nostru, ca şi zbuciu
mul durerilor şi tragediilor, care uneori se abat asupra ţării, îl urm ăm
statornic în toate strădaniile de înfăptuire a visului poporului de a-şi
crea o viaţă fericită şi de a trăi în pace, prietenie $i cooperare cu toate
popoarele lumii, purtîndu-1 în inimile noastre calde cu sentim ente d e
respect, dragoste şi recunoştinţă.
Slujirea unui popor de către o Biserică nu împiedică nicidecum
participarea sau cooperarea ei la slujirea altor popoare sau a lumii:
întregi.
' v
Ca slujitori ai Bisericii O rtodoxe Române şi ai neamului nostru
românesc, noi avem în pază — aşa cum ne învaţă Sfinţii A postoli —
turma credincioşilor lui Dumnezeu încredinţată nouă, Bisericii O rtodoxe
Române, spre mîntuire. Dar, fiind părtaşi ai Bisericii de pretutindeni
şi de totdeauna, noi sîntem^împreună-lucrători cu D um nezeu la m în tu irea tuturor oamenilor. Sîntem deci datori atît faţă de cei de aproape, cît
şi faţă de cei de departe.
' De aceea, lucrarea noastră bisericească, săvîrşindu-se în Biserica
de totdeauna şi de pretutindeni, îşi îm pleteşte firele ei cu firele lucră
rii altor Biserici. îm preună cu ele ne rugăm pentru toţi oamenii, îm 
preună cu ele cercetăm chestiuni teologice, împreună cu ele ne stră
duim să aducem partea noastră de contribuţie la soluţionarea tuturor
problemelor care frămîntă astăzi omenirea.
Intrucît această cooperare între Biserici este latura cea mai folosi
toare şi cea mai frumoasă a activităţii Bisericii, în vrem urile noastret
ne vo m strădui să o intensificăm şi să o lărgim.
în marile organizaţii creştine actuale (Consiliul Ecumenic al Biseri
cilor, Conferinţa Bisericilor Europene, Conferinţa Creştină pentru
Pace), în întrunirile inter ortodoxe, în dialogurile cu celelalte Biserici,
în contactele şi consfătuirile bisericeşti bilaterale, Biserica noastră v a
aduce în viitor o contribuţie sporită, în spiritul idealurilor pe care le
slujeşte ea.
In mod cu totul deosebit,, vo m spori eforturile noastre pentru apă
rarea păcii, întrucît pacea se află plasată în însuşi centrul m isiunii
noastre religioase. împăcarea omului cu Dumnezeu, pacea în sufletul
omului şi .vieţuirea oamenilor în pace desăvîrşită, unii cu alţii, consti
tuie ţelul cei mare al religiei noastre. De aceea, în slujba păcii, noi
punem adevărurile noastre de credinţă, căldura dragostei şi zelul nos
tru statornic de înfăptuire a ei.
/
‘
*
Distinşi oaspeţi,
.
Primindu-vă cu dragoste frăţească în mijlocul nostru, vă exprim
calde mulţumiri pentru osteneala luată de a participa la ceremonia ri
dicării m ele în tronul patriarhal, rugîndu-vă să transmiteţi Bisericilor
pe care le reprezentaţi aici.frăţească salutare din partea Bisericii O rto
doxe Române şi urări de prosperitate pentru credincioşii şi ţările Dvs-
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Prin glasul m e u , Biserica Ortodoxă Română vă asigură de preţui
rea pe care o acordă Bisericilor Dvs. şi de cooperare strînsă în toate*
domeniile care intră în siera îndatoririlor noastre comune.
Un cuvînt cald de frăţească m ulţum ire adresez acum Înalt Prea
Sfinţitului Nicolae, Mitropolitul Ardealului, care a pus în faţa mea
gîndurjle şi speranţele Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române
în arhipăsîorirea mea. Făgăduiesc tuturor că mă voi sili, cu timp şi fără
timp, să nu dezamăgesc pe nimeni, străduindu-mă să-mi fac în adevăr
slujba mea deplin, potrivit cu îndem nul Sfîntului A postol Pavel.
Indreptîndu-mi acum privirea către Dl. Ion Roşianu, Preşedintele
Departamentului Cultelor, reprezentantul autorităţii de stat, îi m ulţum esc
din inimă pentru cuvîntul său şi-l rog să transmită înaltei cîrmuiri a.
Statului întreaga mea recunoştinţă şi cinstire adîncă, asigurînd-o de în 
treg devotam entul faţă de ţară şi Biserica strămoşească.
Rotindu-mi acum privirile către toţi cei. adunaţi astăzi aici, vă îm 
brăţişez pe toţi cu părintească dragoste, dîndu-vă patriarhicească binecuvîntare.
Darul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui D um nezeu-T atăl
şi împărtăşirea Sfîntului Duh, să fie cu voi toţi, totdeauna şi acum şi
pururea şi în vecii vecilor, A m i n !
Prea Fericitul Iustin îşi ridică braţele şi împărtăşeşte celor de faţă
prima sa binecuvîntare ca Patriarh, în timp ce Corul şi asistenţa cîntă
«Mulţi ani trăiască» şi Imnul patriarhal...
Cu acest imn al bucuriei, plin de spontaneitate şi căldură, îl întîmpină şi mulţimea credincioşilor din afara bisericii, de o parte şi de alta
a intrării palatului patriarhal. De la intrare, Prea Fericitul Patriarh
Iustin le mulţumeşte tuturor, printr-o nouă binecuvîntare.
«

La orele 14 a avut loc agapa frăţească.
Dejunul oficial a fost oferit de Patriarhia Română şi a avut loc în
saloanele restaurantului Athenee Palace. Alături de personalităţile bise
riceşti din ţară şi de peste hotare, au luat parte şi reprezentanţi ai
Conducerii superioare de s t a t : Domnii Ştefan V o itec şi Emil Bobu*
vicepreşedinţi ai Consiliului de Stat, Domnul Virgil Teodor eseu, v ice
preşedinte al Marii Adunări Naţionale, Domnul M iu Dobrescu, pre
şedintele Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, Domnul Eugen
Jebeleanu, vicepreşedintele Consiliului Naţional al Frontului Unităţii
Socialiste ; Domnul Ion Roşianu, preşedintele Departamentului Cultelor.
Au participat de asemenea Domnii Ion Lungeanu, Eugen M unteanu,
Iulian Sorin şi alţi funcţionari din Departamentul Cultelor.
Prea Sfinţitul Episcop A n to n ie Ploieşteanul, vicar patriarhal şt
secretar al Sfîntului Sinod, deschizînd seria discursurilor a spus :
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Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite Părinte Patriarh Iustin,
Să-mi fie îngăduit a adresa cîteva cuvinte în num ele Administraţiei
Patriarhale.
A ţi urcat azi pe un Scaun ilustrat în trecut de mari ierarhi — de la
Iachint de Vicina la A n tim îvireanul, Grigore Dascălul şi mulţi alţiif
pînă la ultimii trei patriarhi.
Sînteţi al 62-lea mitropolit al M u nteniei. Dacă îi numărăm pentru
acest scaun şi pe cei de la Tomis şi Vicina, sînteţi al 77-lea şi al 4-lea
patriarh. Dar sînteţi primul Iustin din istoria acestui scaun. Istoria vă
va menţiona deci ca pe Iustin întîiul.
'
Să-mi îngăduiţi să vă fac cîteva urări şi să vă dau cîteva asigu
rări.
t
A v e ţi înaintaşi mari — vă urăm să fiţi mai mare ca ei.
înaintaşii şi-au slujit Biserica cu pricepere, cu jertfelnicie, ca nişte
<adevăraţi Părinţi, punînd în slujba ei tot darul ce-1 aveau de sus şi
toată agoniseala lor de pe p ă m î n t : culturală, spirituală şi materială.
Fiindcă sînteţi dăruit din plin şi mai mult ca ei, cu toată înţelepciunea
şi harul, vă urăm să slujiţi Biserica şi mai mult decît e i!
A v e ţi înaintaşi ctitori de limbă şi cultură românească, ce şi-au
Jubit limba, poporul şi ţara cu necontenită ardere de tot a inimii şi a
minţii.
Ştim că la fel ca ei iubiţi poporul şi patria şi pe conducătorii ei
d e azi.
Prea Fericirea Voastră aţi spus că Dl. Nicolae Ceauşescu, preşedin
tele R. S. România, este ctitorul României moderne. Tot aşa şi Prea Fe
ricirea Voastră sînteţi de mult exem plul nostru al tuturor şi vă asi
gurăm că şi noi, cu osîrdie m ereu sporită, cu respect şi cu iubire ade
vărată ne v o m strădui să vă ascultăm şi să vă urmăm pilda.
Intru mulţi ani Prea Fericite Părinte Iustin !
în numele Bisericii Evanghelice-Luterane din Suedia a vorbit Pastor
Primarius Lars Carlzon :
Prea Fericirea Voastră,
In primul program am văzut că străinii trebuiau să vorbească la
;biserică, iar românii aici.
Eu mă simt mult onorat de a putea să vorbesc a ic i... «ca român
naturalizat» !.
Biserica Luterană Suedeză are cu Biserica O rtodoxă Română vechi
,-şi adînci relaţii de prietenie, a căror semnificaţie a crescut nu puţin
în anii din urmă, prin înfloritoarea lucrare a Bisericii O rtodoxe Române
din Suedia, care s-a dezvoltat într-un şir întreg de oraşe suedeze şi
înseamnă foarte m ult nu numai pentru românii ce s-au stabilit acolo,
ci şi pentru climatul ecumenic general din Suedia.
Biserica Ortodoxă Română şi a noastră au, în multe privinţer o si
tuaţie identică. Am îndoiiă sînt Biserici cu cel măi mare număr' de cre
d in cio şi în ţările respective şi amîndouă sînt profund legate de ţară
i

i

Prea Feri ci t ul P ă r i n t e I u s t i n , Pa t r i a r h u l Bisericii O r t o d o x e R o m â n e , D o m n u l Ion R o ş i a n u , P r e ş e d i n t e l e D e p a r t a 
m e n t u l u i C u l t e l o r şi î n a l ţ i i o a s p e ţ i la C o n c e r t u l festiv d a t de Cor al a Ca t e d r a l e i p a t r i a r h a l e la A t e n e u l R o m â n ,
cu prilejul î n t r o n i z ă r i i n o u l u i p a t r i a r h

►

Prea Fericitul P a t r i ar h Iusti n t o a s t e a z ă p e n t r u s ă n ă t a t e a , fericirea şi în t o a t e b u n ă s p o r i r e a D o m n u l u i Nicolae
C e a u s e s c u , P r e ş e d i n t e l e R. S. R o m â n i a
I
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şi popor., Ele sînt Biserici naţionale, cu speciale răspunderi şi mijloace
de acţiune nu num ai în timpurile de pace ci şi, în aceeaşi măsură, în
timpurile de restrişte din viaţa poporului.
Realitatea aceasta im pune mari obligaţii pentru conducătorii Bi
sericii.
Astăzi, în această zi măreaţă, Biserica Suedeză şi Primatul ei, A r 
hiepiscopul Oloi Sundby, se roagă îierbinte ca binecuvîntarea Sfîntului
Duh să se coboare peste Biserica O rtodoxă Română şi peste noul ei
Patriarh, Prea Fericitul Părinte Iustin, căruia îi adresăm cuvintele Cărţii
Sfinte : «Păstrează ce ai, astfel ca nim eni să nu-ţi ia ţie cununa» (Apoc.
III, 11).
întru-mulţi a n i !
Din partea Conferinţei Bisericilor Europene a vorbit Dr. G. G. W i l 
liams :
Prea Fericirea Voastră,
Excelenţele şi Eminenţele V o a stre ,
Stimaţi oaspeţi,
îm i permiteţi să felicit cu sinceritate, în num ele Conferinţei Bise
ricilor Europene şi al m eu personal, pe Prea Fericirea Voastră.
A c u m cîteva luni m-am aflat aici pentru a fi alături de Dvs. în m a 
rea durere prin care a trecut poporul român şi la marea pierdere pe
care a avut-o Biserica O rtodoxă Română prin trecerea la cele veşnice
<3 Patriarhului Justinian.
A v î n d în vedere ceea ce spune A postolul Pavel că «daca un m ă 
dular suferă, tot corpul suferă împreună cu el şi dacă un mădular este
sănătos şi se bucură, toate mădularele se bucură împreună», noi, care
sîntem o unitate de cuget, ne bucurăm cu toţii şi participăm la deose
bitul even im en t de astăzi, al întronizării Prea Fericirii Voastre.Se ştie bine că timp de 13 ani aţi fost distinsul nostru colaborator
şi fondator al organizaţiei noastre : Conferinţa Bisericilor Europene.
A ţi fost un îndrumător şi în acelaşi timp un împăciuitor, înspirînd şi
aducînd împăcarea în mijlocul nostru. N e v o m aminti permanent că
Prea Fericirea Voastră aţi interpretat permanent Ortodoxia pentru cei ce
n u sînt ortodocşi. Sînteţi exem p lu în ceea ce priveşte şi faptul că aţi
interpretat Biserica într-o societate socialistă şi aţi arătat care este
rolul Bisericii în această societate. .
In toate tensiunile şi neînţelegerile, aţi adus înţelegerea şi rezol
varea ; de aceea, ziua de astăzi reprezintă un ev en im en t şi o aleasă
bucurie pentru toţi membrii şi credincioşii Conierinţei Bisericilor Eu
ropene. în trecutul nu prea îndepărtat, această Conierinţă a dat profe
sori străluciţi, episcopi şi arhierei distinşi, iar astăzi, pentru prima
dată în istoria ei, dă şi un patriarh.
Fie ca D um nezeu să binecuvinteze păstorirea Prea Fericirii Voastre
şi să păzească Biserica şi pe toţi credincioşii români, toată minunata
Dvs. conducere de stat. Fie ca Biserica O rtodoxă Română şi poporul
român să aibă pace şi prosperitate şi să trăiască şi să se dezvolte în
deplină libertate.
B.O.R. — 6
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Şi acum voi vorbi într-o limbă sfîntă şi cunoscută Dvs. tuturor :
Trăiască noul nostru patriarh Iustin !
Trăiască întreg poporul român c re d in c io s! (Această urare a făcut-o*
în limba română).
Pastorul dr. Karoly Toth, Secretarul general al Conferinţei C reştin e
pentru Pace, a vorbit în numele acestei Conferinţe şi în numele p re 
şedintelui ei, I. P. S. M itropolit Nicodim de Leningrad şi N ovgorod : ^
Prea Fericirea Voastră,
Scumpi fraţi şi surori în lisus Hristos,
La acest solem n evenim ent, am privilegiul, cinstea şi bucuria d e
a aduce călduroase saluturi fr ă ţe ş ti: pe de o parte, salutul Conferinţei
Creştine pentru Pace, pe de altă parte, salutul Bisericii m e le / Biserica
Reformată din Ungaria.
In aceste clipe — sînt sigur — mulţi creştini din întreaga lume s e
îndreaptă cu rugăciunile şi cu binecuvîntările lor spre Biserica O rtodoxă
din România. Membrii Conferinţei Creştine pentru Pace poartă în rugă
ciunile lor pe omul care a fost chemat de D um nezeu să fie Căpetenia
acestei Biserici, pe Prea Fericirea Sa Patriarhul Iustin. V reau să măr
turisesc aici, că persoana Prea Fericitului Patriarh Iustin este cunoscutăr
iubită şi m ult respectată de credincioşii, de bisericile şi de membrii C on
ferinţei noastre Creştine pentru Pace, în Europa, în Asia, în Africa şi
în A m erica .
Noi privim şi socotim pe Prea Fericirea Sa Patriarhul Iustin ca pe
o personalitate care ne aparţine, cu care noi sîntem uniţi prin strînse
şi puternice legături de credinţă.
Biserica O rtodoxă Română, ca una din fondatoarele mişcării noas
tre, a adus o contribuţie specială eforturilor creştiniloj pentru pace*
amintind fără încetare că strădaniile creştine pentru pace nu pot fi m o 
tivate decît prin Evanghelie, V estea cea bună a lui lisus Hristos. Cea
mai bună veste pe care milioane şi milioane de oameni simpli ai pla
netei noastre pot să o primească, este vestea păcii. Oamenii de pre
tutindeni, de pe toate continentele — dincolo de convingerile lor po
litice, de sistemul social, — sînt sensibili la orice efort care are drept
scop pacea lumii. De aceea, Bisericile creştine prin credinţa şi prin
forţa lor morală, trebuie să contribuie la aceasta.
Biserica O rtodoxă Română este şi râmîne m ereu o Biserică a pă
cii. Prin prezenţa acestei Biserici în Conferinţa Creştină pentru Pacer
ne aducem neîncetat aminte că datoria noastră este de a sluji popoarele.
In acest sens, Biserica O rtodoxă Română ne-a dat întotdeauna încu
rajări.
Cu profundă gratitudine pentru aceste contribuţii, vă doresc să
aveţi bogate binecuvîntâri ale lui D um nezeu asupra vieţii şi mîntuirii
acestei Biserici, în fruntea căreia M întuitorul nostru a chemat pe Prea
Fericitul Patriarh Iustin. N-aş putea să exprim mai bine binecuvîntă
rile pe care le purtăm în inimile noastre faţă de Patriarhul şi Biserica
sa decît prin cuvintele p s a lm istu lu i: «Cei ce Te iubesc să se bucure de
odihnă. Pacea să fie între zidurile tale şi linişte în palatele tale. Pen-
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t m fraţii mei şi pentru vecinii m ei grăim despre tine, pace. Pentru casa
Domnului D um nezeului nostru am dorit cele bune ţie» (Ps. 121).
*
P. S. Episcop Germain a adus salutul credincioşilor Bisericii C ato 
lice O rtodoxe din Franţa :
Prea Fericirea V oastră,
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Dacă îmi permit să vorbesc în acest m om ent solemn, o fac din do
rinţa de a spune cîteva cuvinte în num ele ortodocşilor francezi. Şi
aceasta pentru că astăzi în Franţa se găsesc 30 de biserici ortodoxe
care au cîntat «M ulţi ani trăiască», pentru noul nostru Patriarh.
Tocmai am ascultat — cu ocazia vizitei mele în M oldova, din
aceste zile — ceea ce se spune despre Prea Fericirea Voastră, şi anume
că sînteţi un om energic. A m văzut pretutindeni în M oldova, reali
zările m inunate ale acestei energii a Prea Fericirii Voastre.
Fie ca această energie să se reverse din plin în Biserica O rtodoxă
Rom ână.
Fie ca în Prea Fericirea Voastră să se bucure Biserica şi credin
cioşii ei şi să aveţi cît mai m ulte realizări aşa cum totdeauna aţi avut
p'ină acum.
Şi pentru că sînteţi şi Patriarhul nostru, credincioşii ortodocşi
francezi se roagă lui Dumnezeu ca Sfîntul Duh să reverse harul său
peste Biserica pe care o conduceţi, pentru ca ea să crească şi să se d ez
volte dînd tuturor credincioşilor ei darurile sale nepieritoare şi netrecătoare.
Intru mulţi ani, Prea Fericite Părinte Patriarh !
In numele Comunităţilor ortodoxe rom âne de peste hotare a v o r 
bit P. S. Lucian Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei O rtodoxe
Române pentru Europa C entrală şi O ccidentală :
Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite Părinte Patriarh,
La acest popas înălţător, cînd fiilor Bisericii străbune le este hărăzit
să cinstească înscăunarea Prea Fericirii Voastre ca patriarh al Bisericii
O rtodoxe Române, Arhiepiscopia Ortodoxă Română pentru Europa
Centrală şi Occidentală, prin clerul şi credincioşii ei, V ă prezintă cu
gratitudine, urarea de îndelungată arhipăstorire, cu înţeleaptă şi rod
nică activitate în via şi ogorul duhovnicesc al neamului nostru.
M ergînd la istorisirea Faptelor Apostolilor, ve d e m că Iisus Hristos,
mai înainte de înălţarea Sa la cer, a încredinţat pe ucenicii săi «ca vor
primi o putere, cînd Duhul Sfînt se va coborî peste ei şi vor fi martori
(despre faptele Sale), în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi pînă
la marginile păm întului» (I, 8).
împlinitor al aceluiaşi îndem n dumnezeiesc, Prea Fericirea V o a s 
tră aţi fost permanent în aria activităţii duhovniceşti.
In timpul numeroaselor întruniri teologice şi interbisericeşti aţi
desfăşurat, neobosit, lucrarea de trimis al Bisericii noastre, pe care aţi
prezentat-o ca «stîlp şi temelie a adevărului» (I Tim. III, 15).

656

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

A şa cum s-a zis, la Conferinţele panortodoxe şi interconfesionale,
aţi fost coordonatorul delegaţiilor Bisericii O rtodoxe Române şi chiar
conciliator intre Bisericile O rtodoxe surori. După douăzeci de ani de
activitate interbisericească, se va simţi lipsa Prea Fericirii V oastre de
la reuniunile teologice unde aţi fost stimat, iubit şi apreciat de colegi
şi de prieteni.
(
La întrunirile teologice intercreştine şi interbisericeşti aţi vegheat
continuu, cu răbdarea şi priceperea de dascăl al Ortodoxiei, la unita
tea Bisericii şi la respectarea normelor ei, pentru care n-aţi îngăduit
îndoieli şi ezitări. Totdeauna aţi fost conştient că purtaţi mesajul te o 
logiei şi al Bisericii noastre, pe care aţi slujit-o neabătut, cu co n 
secvenţă şi fidelitate.
De aceea reînnoim rugăciunea noastră către Marele Arhiereu
Iisus Hristos ca să V ă dăruiască puteri depline pentru a ilustra cu v re d 
nicie şi demnitatea de patriarh, pe care El V -a încredinţat-o spre pro
păşirea Bisericii străbune şi bunăstarea duhovnicească a fiilor ei.
La mulţi şi fericiţi ani, Prea Fericite Părinte Patriarh !
Dl. Prof. Virgil Cândea, secretarul general al «Asociaţiei România»
a luat cuvîntul în numele acestei organizaţii :
Prea Fericirea Voastră,
Îngăduiţi-mi ca în num ele Consiliului Asociaţiei «România» c a re.
se bucură de înalta cinste de a V ă avea între membrii săi fondatori şi
în Biroul său de conducere, şi deopotrivă în num ele m eu personal, să
vă fac, la începutul păstoririi întregii Biserici O rtodoxe Române, urări
de viaţă îndelungată, sănătate şi mari împliniri în nobila operă spiri
tuală, culturală şi patriotică a Prea Fericirii Voastre.
O alegere de patriarh înseamnă even im en t de seamă, nu numai
pentru Biserică, dar şi pentru orice aşezămînt obştesc, care militează
în cîmpul culturii, pentru păstrarea şi punerea în valoare a patrimo
niului creaţiei noastre spirituale, la care prin atîţia cărturari, artişti, ar
hitecţi şi scriitori, Biserica a adus contribuţii însemnate. Este cazul
Asociaţiei «România», aşezămînt întem eiat pentru promovarea legătu
rilor cu ţara a compatrioţilor noştri stabiliţi în alte părţi ale lumii, p en 
tru cultivarea în rîndurile lor a limbii, tradiţiilor scrisului şi istoriei ro
m âneşti. Este o operă de m enţinere a unităţii românilor de pretutindeni,
pe fondul de aur al limbii, al conştiinţei de neam şi al valorilor noastre
culturale, operă în care, de la înfiinţarea sa, aşezămîntul nostru a avut
cooperarea şi sprijinul atît al Bisericii O rtodoxe Române cît şi al celor
lalte culte din ţară. înalta personalitate• a Prea Fericirii V oastre — căr
turar, patriot, ctitor de cultură, om de ştiinţă şi neobosit ostenitor p en 
tru pace şi cooperare între popoare, — este pentru noi nu numai prilej
de îndreptăţită mîndrie de a vă avea în conducerea Asociaţiei «Româ
nia», dar şi garanţia atenţiei luminate şi a înaltului sp rijirrp e care şi
în viitor le veţi acorda programului nostru. în acest sens, am fost feri
cit să ascult cuvintele de grijă pentru comunităţile ortodoxe române
de peste hotare pe care le-aţi rostit la 12 iunie 1977.
întru mulţi ani Prea Fericirea V o a s t r ă !
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Excelenţa Sa Mgr. Francisc Augustin, conducătorul Arhiepiscopiei
Romano-Catolice din Bucureşti, a vorbit în numele Bisericii RomanoCatolice din România.
Prea Fericirea V oastră,
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Solemnitatea alegerii şi întronizării noului patriarh al Bisericii O r
todoxe Române în persoana Prea Fericirii Voastre este un even im en t
deosebit.
A cest even im en t nu este sărbătorit numai de credincioşii Bisericii
O rtodoxe Române, ci se extinde departe peste hotarele ţârii noastre.
Ea a întrunit la Bucureşti mulţi reprezentanţi ai diferitelor Bise
rici, iar noi, romano-catolicii, sîntem fericiţi că Sanctitatea Sa Papa
Paul V I este de asemenea reprezentat aici prin venerabilul cardinal
Willebrands.
Această frăţească 'unire în jurul Prea Fericirii Voastre grăieşte ea
însăşi pentru mărirea şi caracterul solem n al serbărilor din aceste zile.
In calitatea mea de conducător ai Arhiepiscopiei Romano-Catolice
din Bucureşti îmi permit să vă exprim sentim entele noastre de deose
bită veneraţie pe care. noi le acordăm Intîistătătorului Bisericii O rto
doxe Române, cu care ne sim ţim legaţi prin acelaşi tezaur com un al
Crezului nostru creştin, al Sfintei Preoţii, com une nouă tuturor, şi al
Sfintelor Taine, ai căror administratori sîntem, pentru sfinţirea popo
rului lui Dumnezeu.
N e mai leagă un sublim sentim ent de gingaşă venerare — de ase
m enea comună cultelor noastre — şi anume cinstirea Prea Fericitei
Născătoare de Dumnezeu, care, în sensul adevărat al cuvîntului, este
Mama noastră spirituală.
Toate aceste afinităţi, adânc ancorate în istoria Bisericilor noastre
surori ne îndeamnă din toată inima şi cu toată sinceritatea sâ vă e x 
primăm, Prea Fericite Părinte Patriarh, cele mai bune urări de lungă şi
rodnică păstorire, de continuă activitate pe tărîmul social al Patriei
noastre, la care ne asociem cu toată hotărîrea, precum şi adîncirea în ce
puturilor atît de fericite ale unui ecum enism local nu numai între con
fesiuni, ci mai ales între fraţi.
Intru mulţi ani, Prea Fericite Părinte Patriarh7
Eminenţa Sa dr. M oses Rosen, şef-rabinul Cultului mozaic din Romania a spus :
Prea Fericirea Voastră,
Fie-mi îngăduit ca la această impresionantă revărsare de omagii
către Prea Fericirea Voastră, ven ite de la Bisericile din întreaga lume,
la simfonia dragostei şi 'respectului de care> vă bucuraţi în m od unanim,
să încerc sâ adaug puţinele m ele cuvinte. Aceasta, spre a da înfăţişare
sentim entelor de aleasă preţuire şi caldelor urări de bine pe care vi le
prezintă Federaţia Comunităţilor Evreieşti, clerul şi credincioşii cul
tului mozaic din această ţară, în această zi solemnă a întronizării V o a s 
tre ca patriarh al Bisericilor O rtodoxe Române.
A
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V reau să încerc ca în cadrul m inim ului de timp ce se cuvine p en 
tru un toast, să sintetizez m om entul ce-l trăim, făcînd o constatare şi
adresîndu-vă o urare :
O constatare. Privesc în jurul m eu la această masă şi zăresc un ca
leidoscop unic în felul său. Reprezentanţi a numeroase culte creştine(
şi necreştine, personalităţi proem inente ale Statului nostru, cu o co n 
cepţie materialistă .asupra vieţii, stăm cu toţii laolaltă, găsim limbaj
com um , exprim ăm gîndiri şi idealuri ce ne unesc. Respectăm fiecare
opiniile celuilalt, găsim ceea ce ne uneşte şi evităm ceea ce ne desparte,
îm plinim ecumenismul, care înseamnă dreptul fiecăruia la viaţă, la gîndire proprie. Coexistenţa paşnică pune capăt unor m etode după care
numai cei mari, cei mulţi, cei puternici au prioritate, iar cei mici, cei
puţini, cei slabi trebuie să lupte pentru cele mai elementare drepturi.
La acestă masă festivă ne cinstesc cu prezenţa lor întîistătători şi
exp o n en ţi ai mai tuturor Bisericilor lumii şi ei nu se mai miră că în
România socialistă este posibilă o astfel de reuniune care cu greu se
poate concepe în altă parte a lumii.
Spre a face posibilă această atmosferă de frăţietate, de toleranţă,
de înţelegere reciprocă, Prea Fericirea Voastră a lucrat cu osîrdie d e
cenii de-a rîndul.
Spre a face ca lumea să înţeleagă schimbarea fundamentală ce s-a
produs în România, în ultimele trei decenii, Prea Fericirea Voastră,
prin strălucite intervenţii în faţa a numeroase foruri internaţionale e c u 
menice, aţi adus o importantă contribuţie.
Iată pentru ce vi se cuvine omagiul nostru, recunoştinţa noastră,
veneraţia noastră.
U,manismul înalt, luminata concepţie ecumenică, toate minunatele
realizări ale Prea Fericirii Voastre, ale noastre, ale tuturor, n-ar fi fost
posibile dacă nu v-aţi ii găsit, dacă nu ne-am ii găsit, cu toţi aceştia
aici, în România, în România socialistă, care a pus capăt în m od defi
n itiv tuturor discriminărilor rasiale, naţionale sau religioase, din tre
cutul în care «dreapta» şi nu «stînga» cîrmuia această ţară.
O urare. Unde să-mi caut izvor de inspiraţie pentru a da glas ură
rilor noastre, dacă nu în «best seller»-ul eternităţii, în Cartea Cărţilor,
comună nouă tuturor, şi pentru care — iertată să-mi fie lipsa de m o d es
tie — reprezint pe cei ce i-au fost întîi purtători în lume, cărora pe
drept cuvînt li se cuvine num ele de A m Hasefer, popor al cărţii.
Deschizînd Biblia la capitolul cunoscutului vis al celui de al treilea
dintre patriarhi, Iacov, părintele nostru, găsim această scară minunată
care uneşte cerul cu pămîntul.
A ţi urcat astăzi, Prea Fericirea Voastră, pe cea mai înaltă treaptă
a scării ierarhiei bisericeşti. Să vă binecuvînteze A totputernicul şi să
vă dăruiască, în continuare, puteri sporite şi nesecate izvoare de ener
gie, spre a uni cerul credinţei în D um nezeul nostru, al tuturor, cu pă
mântul realităţilor noastre din această ţară.
A ceastă realitate se exprimă în num ele pe care sînteţi cel dintîi
dintre întîistătătorii Bisericii O rodoxe Române, a-1 purta. Sînteţi cel
\
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d in tîi Iustin, iar cuvînul acesta exprimă sfînta, nobila acţiune de drep
ta te , temelie a orînduirii celei noi pe pămîntul României.
Să trăiţi întru mulţi a n i !
Excelenţa Sa Papp Laszlo, Episcopul Bisericii Reformate din Oradea,
a rostit u rm ăto area cuvîntare :
Prea Fericirea Voastră,
Domnilor reprezentanţi ai Autorităţii de stat,
Domnule Preşedinte al Departamentului Cultelor,
Onoraţi comeseni,
Să-mi fie permis ca în num ele Sinodului Bisericii Reformate din
Republica Socialistă România şi al m eu personal să m ulţum esc din inimă
pentru invitaţia ce ne-a fost adresată din partea Sfîntului Sinod al Bi
sericii O rtodoxe Române la festivităţile care au loc cu ocazia întronizării
noului patriarh al Bisericii O rtodoxe R om âne. Această invitaţie, pre
cu m şi participarea noastră la aceste ocazii solem ne sînt dovada eloc
ven tă a acelor legături frăţeşti care au existat întotdeauna între Bise
ricile noastre, care însă s-au şi adîncit, s-au întărit şi s-au îmbogăţit
mai cu seamă după eliberare, în climatul minunat al ecum enism ului
nostru local.
*•
Totodată, sâ-mi fie îngăduit ca în num ele Bisericii p e care o repre
zin t aici şi al m eu personal, să exprim urările noastre cele mai bune
atît Sfîntului Sinod, cît şi Prea Fericirii Sale, Prea Fericitului Părinte
dr. Iustin Moisescu, Patriarhul Bisericii O rtodoxe Rom âne, cu prilejul
acestor festivităţi de neuitat. Sfîntului Sinod şi prin el, Bisericii O rto
doxe Române dorim ani binecuvîntaţi sub cîrmuirea noului întîistâtător. Iar Prea Fericirii Sale îi dorim o slujire bogată în roade, care să
aibă — ca şi pînă acum — o strălucire binemeritată şi dincolo de gra
niţele ţării.
Prea Fericirea Voastră,
A cest cuvînt «patriarh» are mai multe înţelesuri. Dar e incontesta
bil că prima-parte a cuvîntului se referă la una din vocaţiile cele mai
scum pe, cea a părintelui, a tatălui. Noi, reformaţii din România, v o m
fi foarte fericiţi, dacă din grija părintească cu care veţi conduce zi cu
zi treburile multiple ale Bisericii O rtodoxe Române, v o m simţi — ca şi
pînă acum — căldura inimii nobile a unui părinte adevărat.
Eu personal, am avut m ulte ocazii pentru ca să simt această căl
dură, în special, la conferinţele bisericeşti internaţionale din străină
tate, unde omul deseori are senzaţia copleşitoare a singurătăţii. Prima
dată la Uppsala, în 1968, cînd m-aţi recomandat pe mine cu aceste c u 
vin te ca să fiu ales într-o comisie a Consiliului Mondial al Bisericilor :
«E un episcop b u n . ..». N u mă refer la alte conferinţe, numai la cea
din Nairobi, în 1975. A m mai relatat o dată, dar trebuie s-o repet şi
a c u m : m ulţum indu-vă pentru, sprijinul acordat m ie în aceste zile cu
adevărat «calde» aţi răspuns foarte laconic : — E firesc.
*

•

•

660

BISERICA O R T O D O X A R O M Â N A

Prea Fericirea Voastră,
Permiteţi-mi să închei cu dorinţa ca toate strădaniile noastre carer
tind la realizarea obictivelor măreţe în interesul Bisericilor noastre,
al familiei frăţeşti a cultelor din ţară, şi nu în ultimul rînd în in te re su l
înfloririi Patriei noastre scum pe, accentuez : toate strădaniile noastre (
să stea totdeauna sub sem nul acestei constatări dragi pentru noi şi
demnă de urmat p r e tu tin d e n i: E f i r e s c ! N u e formal, nu e întîmplător^
nici nu e forţat. E firesc !
La mulţi ani Prea Fericite Părinte Patriarh!
în numele Excelenţei Sale Albert Klein, Episcopul Bisericii E van
ghelice C. A. Sibiu, a vorbit Dr. Hermann B in d e r :
Prea Fericite şi mult respectat Părinte Patriarh Iustin,
In num ele Bisericii Evanghelice C. A. din R. S. România, transmit
nou alesului Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române, Prea Fericitului
Iustin, cele mai cordiale felicitări şi urări de binecuvîntare.
Sîntem convinşi că D um nezeu cîrmuieşte totul, chiar şi cele ce se*
întîmplă conform voinţei omeneşti. Cu atît măi mult credem că dacă
Sfîntul Sinod îşi dă votul, această alegere se întemeiază pe rînduireai
Domnului şi că plăcerea lui D um nezeu va însoţi de acum înainte dru
mul şi opera întîistătătorului Bisericii O rtodoxe Române.
A postolul Pavel spune : «A cela care a început în voi această lu 
crare o va isprăvi pînă în ziua lui Iisus Hristos».
Mi-a fost dat mie, celui care în lipsa episcopului, reprezint astăzi
Biserica noastră, ca într-o oarecare măsură să fiu alături de Prea Feri
cirea Sa, timp de peste 20 de ani. Prima dată ne-am întîlnit în M inisterul Cultelor, apoi la instalarea I. P. S. Sale ca Mitropolit al A rd ea lu 
lui, am făcut o primă călătorie comună în străinătate, în 1961,1a Praga^
la prima adunare pancreştină pentru pace, am reprezentat cele două Bi
serici ale noastre, totodată şi patria noastră la N e w Delhi şi Uppsala
în Com itetul Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, în diferite
şedinţe.
In anul 1970 cînd ţara noastră a fost bîntuită de înspăim întătoare
inundaţii, Prea Fericitul a binevoit să mă aleagă ca însoţitor într-o
lungă călătorie ce s-a întins pe jumătatea globului, pentru a lua unele
legături cu Biserici dar şi cu importante autorităţi civile. Cu aceasta
am adus un serviciu preţios Patriei noastre. N e-am întîlnit la M area
A dunare Naţională şi la manifestaţii bisericeşti festive. Sînt bucuros d e
aceste drumuri com une şi cred că desluşesc din atitudinea Prea Feri
citului faţă de mine, că uneori tovărăşia mea i-a fost binevenită.
Dar ceea ce înainte de toate vreau să spun, este că Prea Fericitul
Patriarh Iustin M oisescu are o vastă experienţă ecum enică, a fost şi
este personalitate ecumenică, constatînd acestea, nu ne putem închipui
altfel decît că, climatul interbisericesc din patria noastră, în timpul Prea
Fericitului Patriarh Iustin, va fi cald şi prosper.
Noi, protestanţii, ne permitem, tocmai pentru că ne ştim legaţi d e
Biblie, să fim deschişi la noi posibilităţi de traducere a eir pe lîngă cea
tradiţională, ca să putem pătrunde mai adînc în mărturia ei.
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A stfel, am convingerea că, C uvîntul pe care l-am citit mai în a in te •
din Scrisoarea către Filipeni, ştiinţific trebuie tradus a s t f e l : «A cela
care a făcut începutul între voi, va duce la capăt un lucru bun pînă
în ziua lui Iisus Hristos» ceea ce vrea să însem ne că binele stă tocmai
în viitor. Asupra tuturor urărilor de viitor pe care le rostim astăzi, s tă '
dum nezeiasca făgăduinţă că se va isprăvi o faptă bună. D um nezeu lu 
crează spre binele Prea Fericirii Voastre, spre binele şi în relaţiile re
ciproce dintre Bisericile noastre, întru preţuirea personală a tuturoracelora care aparţin'acestor Biserici sau le cîrmuiesc.
Intru mulţi ani Prea Fericite Patriarh I u s t i n !
$

S-a citit apoi cuvîntarea Eminenţei Sale Paul Szedressy, episcopul
Bisericii Evanghelice Sinodo-Prezbiteriene din Cluj-Napoca, de cătrePastorul Kovacs Ladislau :
Prea Fericite Părinte Patriarh Iustin,
Din partea Bisericii Evanghelice Luterane Sinodo-Presbiteriană'
de Confesiune Augustană, ca locţiitor al Eminenţei Sale Dr. Episcop
Szedressy Paul din Cluj-Napoca, care lipseşte din ţară, exprim cele
mai calde şi sincere felicitări cu ocazia acestui even im en t solem n şi de
o deosebită importanţă în viaţa Bisericii O rtodoxe Române. Prea Feri
cirea Voastră aţi primit astăzi funcţia supremă de Patriarh al Bisericii'
O rtodoxe Române, într-un m om ent istoric, cînd poporul nostru, stăpîn
pe destinul lui, luptă cu însufleţire pentru a-şi făuri o viaţă mai bună
şi fericită.
Sînt încă proaspete suferinţele şi rănile pricinuite de catastrofalul'
cutremur din 4 martie, care, în afară de marile pagube materiale pri
cinuite, a îndoliat multe suflete. Ele au n evo ie de mîngîiere şi îm băr
bătare.
Desigur, Prea Fericite Părinte Patriarh, v e ţi putea face foarte mulV
pentru vindecarea acestor răni, fiind acum în fruntea Bisericii O rtodoxe
Române, care caută să slujească după pilda Domnului Iisus Hristos.
Urmînd această cale, se va realiza desigur din ce In ce în mai m a re măsură şi cealaltă năzuinţă a Bisericii de astăzi, ecumenismul. Noi, slu 
jitorii cultului evanghelic luteran şi cred că şi ai celorlalte culte, ştim
foarte bine ce importanţă şi rodnică activitate aţi depus în p rivin ţa '
aceasta, nu numai în ţara noastră şi în Europa, ci chiar pe plan m ondial.
Conducătorii cultului nostru, atît em inenţa Sa DL Episcop S z e 
dressy Paul, cît şi regretatul şi bine cunoscutul său predecesor, Dr.
A rgay Gheorghe au mărturisit în faţa clerului nostru dragostea fră
ţească plină de încredere şi înţelegere cu care au fost primiţi întotdea-una atît de predecesorul Prea Fericirii Voastre, de Dvs. cît şi de cei
lalţi înalţi ierarhi ai Bisericii O rtodoxe Române.
Biserica noastră este mică, una dintre cele mai mici din ţară, dar şi
pe noi ne frămîntă aceleaşi probleme ca şi pe marea Biserică O rtodoxă
Română. Dorim să fim şi noi o biserică slujitoare spre folosul poporului
şi al ţării noastre, şi dorim să realizăm în cît mai mare măsură ţelurile
ecumenismului. Dorim ca aceste ţeluri să se înfăptuiască şi pe plan local
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intre parohiile diferitelor culte care coexistă în oraşele,, com unele şi
sa tele din ţara noastră.
Prea Fericite Părinte Patriarh, în num ele acestei Biserici, asigurindu-vă de cele mai înalte preţuiri, vă rog să primiţi cele mai calde
urări de sănătate, viaţă lungă, succes şi roade bogate în înalta d e m n ii
Aate în care aţi fost astăzi întronizat.
Intru mulţi a n i !
în numele Corpului didactic al învătăm întului teologic al Bise
ricii O rtodoxe Române a luat cuvîntul P. C. Pr. Prof. Mircea Chialda,
rectorul Institutului teologic universitar din Bucureşti :
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Onorată asistenţă,
Înveşmântată în aleasa haină de sărbătoare, Biserica noastră stră
m oşească trăieşte astăzi sentim ente de profundă bucurie prilejuite de
întronizarea celui pe care pronia divină l-a hărăzit ca Intîistătător şi
•cîrm uitor al ei. La bucuria pe care o trăieşte în aceste clipe întregul
nostru popor dreptcredincios, se adaugă şi bucuria pe care o împărtă
şeşte învăţăm întul teologic sporită cu atît mai mult, cu cît unul dintre
cei mai distinşi şi erudiţi dascăli de teologie şi vrednic cărturar a urcat
pe cea mai înaltă treaptă a ierarhiei pentru a conduce cu d eo seb ită '
vrednicie destinele Bisericii O rtodoxe Române şi ale învăţăm întului
teologic.
Prea Fericirea Voastră veniţi astăzi pe tronul patriarhal, atît cu bo*găţia harului arhieresc, cît şi cu un tezaur de înaltă cultură teologică
pe care aţi agonisit-o prin studiu îndelungat şi rîvnă stăruitoare, la uni
versităţi din ţară şi de peste hotare. Prin remarcabila activitate didac
tică desfăşurată la Facultăţile de teologie din Varşovia, Suceava şi
Bucureşti ca şi prin valoroasele lucrări teologice publicate, aţi format
num eroase generaţii de teologi, aţi îmbogăţit cu noi valori tezaurul
gîndirii ortodoxe şi. al teologiei româneşti, aducînd totodată şi o pre
ţioasă contribuţie la promovarea ecum enism ului contemporan.
Marcantă personalitate teologică, avînd o aleasă pregătire şi o te
meinică orientare în toate problemele pe care le ridică lumea contem 
porană, aţi reprezentat cu cinste şi com petenţă Biserica noastră la n u 
meroase şi diferite întruniri interortodoxe şi interereştine, militînd
•constant pentru apropierea şi înfrăţirea dintre Bisericile creştine, ducînd
astfel faima Bisericii şi a teologiei româneşti peste hotare.
De aceea, ved em în Prea Fericirea Voastră astăzi, cu prilejul în 
tronizării ca Intîistătător, chezăşia continuării unei tradiţii de evlavie
.şi de înaltă cultură teologică ortodoxă, ca şi nădejdea înfăptuirii de noi
realizări care să ducă pe cele mai înalte culmi teologia românească
şi învăţăm întul teologic, de care Biserica Ortodoxă Română să fie mîndră, căci are un Intîistătător şi cîrmuitor luminat şi înţelept păzitor a!
•dreptei credinţe, îndrumător pe calea vredniciilor cetăţeneşti, păstor
neobosit, care îşi închină întreaga sa slujire binelui ce asigură, deopo
trivă cîştigarea mîntuirii veşnice şi fericirea scumpei noastre patrii.
.năzuinţe după care însetează sufletul oricărui dreptcredincios al Bise
ric ii noastre.
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După cum aţi onorat cu aleasă erudiţie teologică catedra universi
tară şi cu bogate înfăptuiri şi ctitorii scaunele vlădiceşti de la Sibiu
-şi Iaşi, rugăm pe bunul şi m ilostivul D um nezeu să vă dăruiască în d e
lungată arhiepăstorire şi puteri sporite de muncă pentru a împodobi cu
importante realizări şi scaunul de Întîistutător al Bisericii O rtodoxe
H om âne, de ocrotitor şi îndrumător al învăţăm întului teologic.
In aceste clipe solemne, V ă asigurăm că v o m fi alături de Prea
Fericirea Voastră şi v o m urma toate îndemnurile chiriarhale. N ădăj
duim să ne fiţi nu numai un îndrumător şi sfătuitor, ci un adevărat pă
rinte care cu îndem nul şi fapta să ne ajutaţi şi să ne călăuziţi paşii spre
tot lucrul cel bun în munca de străduitori neobosiţi pentru formarea
duhovnicească, teologică şi patriotică a viitorilor slujitori ai Bisericii
străbune şi ai neam ului nostru românesc, în eforturile lui pentru edi
ficarea vieţii celei noi.
în num ele corpului profesoral al învăţăm întului superior şi mediu
al Bisericii O rtodoxe Române, vă dorim cu toată dragostea şi din toată
inima : «întru mulţi şi fericiţi ani, Prea Fericite Părinte Patriarh !>>
Din partea cultelor neoprotestante din România a luat cuvîntul Dl.
Corneliu Mara, Preşedintele Cultului B a p tis t:
Prea Fericirea Voastră,
Stimaţi oaspeţi,
în num ele Cultului Creştin Baptist, Cultului creştin după E van
g h elie şi Penticostal, vreau să exprim 'bucuria şi să spun că sîntem
alături de bucuria credincioşilor ortodocşi la această mare sărbătoare
a Bisericii O rtodoxe Române.
Credincioşii noştri sînt împrăştiaţi pe meleagurile scumpei noastre
patrii şi alături de ceilalţi credincioşi din celelalte culte se străduiesc
să lucreze permanent la progresul şi înflorirea Patriei noastre. A ş vrea
să citez pe profetul Daniel care spune «cei înţelepţi vor străluci şi cei
ce vor învăţa pe alţii neprihănirea vor străluci ca strălucirea cerului».
Prea Fericirea Voastră, în num ele acestor credincioşi dorim ca să
străluciţi în fruntea Bisericii O rtodoxe Române mai mult ca toţi înain
taşii. Dumnezeu să vă binecuvînteze în aceasta.
îndem nat de numeroşi delegaţi bisericeşti de peste hotare, înalt
P rea Sfinţitul M itropolit M eliton de Calcedon, reprezentantul Patriarhiei
Ecumenice de Constantinopol, a ţinut ca, în încheiere, să facă u rm ă
toarea sinteză :
Prea Fericirea Voastră,
Excelenţele Voastre, demnitari ai Statului rom ân,
Eminenţele Voastre, distinşi comeseni,
Copleşit de toate cele văzute şi auzite aici, la această masă, cu greu
aş găsi cuvintele cele mai potrivite ale unei cuvîntări pentru care nu
sînt pregătit. Cu toate acestea, urmînd numeroasele exem ple ale Prea
Fericitului Patriarh Iustin, care în asemenea împrejurări izbutea în to t
deauna să fie spontan, personal şi inedit, voi încerca să exprim pe
scurt ceea ce cred eu că este în asentim entul tuturor celor de faţă.
V o i vorbi aşadar nu ca invitat oficial, îngrădit de anume uzanţe şi de
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un anume protocol, ci-mi iau libertatea de a mă rosti direct şi pe scurt
asupra a două aspecte care m-au izbit în mod cu totul aparte.
A m impresia că noi toţi, laolaltăr sîntem nu numai martorii ci şi
părtaşii unui evenim ent. Ceea ce se petrece aici e o adevărată re-alegere de Patriarh, un vo t de încredere pentru întîistătătorul Bisericiif
O rtodoxe R om âne, v o t dat pe plan intern de ierarhia, clerul şi credin
cioşii români ortodocşi şi neortodocşi, iar pe plan extern de către toate
Bisericile O rtodoxe surori, ca şi de către celelalte Biserici, confesiuni
şi denominaţiuni creştine. A cesta este primul punct.
A l doilea p u n c t : sînt uimit şi încîntat de perfecta ordine internă
a ţării Dvs. Să concretizez : ieri seara, fiind în hotel, am avut prilejul
unic să văd cu ochii mei şi să aud cu urechile mele lucruri incredibile
pentru mulţi s tr ă in i: întîlnirea Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin
cu DL Nicolae Ceauşescu, preşedintele României, înconjurat de d e m 
nitari de stat, ceea ce a însemnat, pe lîngă Decretul de înscăunare, o
recunoaştere totală a meritelor noului ales. ..
Statul român dă un exem plu deosebit, aşa cum a dovedit-o şi^îh
alte împrejurări. Bunele relaţii dintre Conducerea Statului şi Patriarhul
Bisericii O rtodoxe Române dovedeşte o justă orientare spre binele şi
fericirea tuturor fiilor acestui pămînt, putîndu-se asfel progresa şi face
faţă tuturor greutăţilor.
Ştiam de toate aceste fapte care se petrec în România, şi iată că
ele se petrec sub ochii noştri. Ştim acum că unul dintre realizatori este
şi Prea Fericirea Voastră, ca un adevărat arhitect al timpurilor şi si
tuaţiilor.
Dorim din inimă Prea Fericirii V oastre tot succesul în atmosfera de
coexistenţă şi spirit de colaborare între Siat şi Biserică.
Şi acum, permiteţi-mi, Prea Fericirea Voastră, ca în num ele Sancti
tăţii Sale Dimitrios I să ridic paharul în sănătatea Dvs. şi a D om nului
Nicolae Ceauşescu, preşedintele României.
Trăiască poporul frate român !
Tuturor vorbitorilor le-a răspuns Prea Fericitul Patriarh Iustinr
multumindu-le călduros pentru felicitările şi urările adresate, precum
şi pentru cuvintele lor de preţuire fată de Biserica O rtodoxă Română.
întorcîndu-şi apoi privirea către reprezentanţii autorităţilor de s-tatr
care au luat parte la acest dejun, Prea Fericirea Sa le-a mulţumit din
inimă, rugîndu-i să transm ită Domnului Nicolae Ceauşescu, Preşedintele
Republicii Socialiste România, asigurarea că Biserica O rtodoxă Română,
în totalitatea ei, — credincioşi, cler şi înaltă ierarhie — , simţindu-se
deplin integrată în viaţa poporului român, işi v a adu'ce -sprijinul ei, din
zi în zi tot mai sporit, la 'dlăjdirea României noi, ia României fericite.
Apoi, într-o atmosferă cu adevărat frăţească, masa a luat sfîrşit
la orele 17.
*
Seara, între orele 19—21, în sala A teneului Român a avut loc un
concert festiv în cinstea Prea Fericitului Iustin Patriarhul Bisericii O r
todoxe Române.
«
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în afara oaspeţilor străini invitaţi la festivităţile prilejuite de m ă
reţul eveniment, au luat parte şi reprezentanţii D epartam entului Cul
telor în frunte cu Dl. Preşedinte Ion Roşianu.
Concertul festiv s-a deschis cu Imnul patriarhal, de Gh.
Cucu.
Partea întîi : Concert, religios :
Stihiri din Doxologia mare. . ., cîntare psaltică ;
Stihira a IlI-a de la Vecernie, glas VI, cîntare psaltică, solist Florian Dumitrescu de la Filarm onica de stat ;
A x io n u l duminical (Cuvine-se cu a d e v ă r a t.. .), cîntare psaltică, so
list Constantin Bulancea ;
. Ziua Învierii, cîntare psaltică ;
Hristos se naşte, slăviţi-L, din oratoriul «N aş,terea Domnului», de
Paul C onstantinescu ,*
Psalmul 143 (Judecă, Doamne), de Felix M endelssohn Bartholdy ;
Către Tine, Doamne, de N. Lungu, solişti Emilia Petrescu (soprană),
M a rta Kesler (alto), Gh. Iliescu (tenor), Gh. C răsnaru (bas), de la O pera
Română ;
Aleluia, din oratoriul' «Messias», de Friedrich Haendel, la pian Ni. colae Licareţ.
Partea a doua : Cîntece populare şi patriotice :
Cîntec de leagăn, solistă Emila Petrescu ;
Răsunet din Crişana, de Ion Vidu, splist V. Uzun ;
Grînele vara se coc, de Ion Vidu ;
Pastorală, de N. Lungu, solistă A urelia Diaconu ;
Tărăşelul, cîntec de joc din O ltenia ;
Trăiască Republica (horă), de N. Lungu ;
Tricolorul, de Ciprian Porum bescu ;
Republică, măreaţă vatră, de I. D. Chirescu ;
România să trăiască (urare),„de N. Lungu.
C oncertul festiv s-a încheiat cu Im nul patriarhal.
Corul a fost dirijat de Dl. Prof. N. Lungu, directorul Coralei p a tri
arhale şi P. C. Pr. Iulian Cârstoiu, adjunctul său.
Invitaţii ş'i oaspeţii străini au apreciat călduros impecabila e x e 
cuţie artistică şi au adm irat frum useţea costum elor naţionale ro m â
neşti.
Cu acest concert s-au încheiat festivităţile prilejuite de alegerea
şi întronizarea Prea Fericitului Părinte Iustin ca Partiarh al Bisericii
O rodoxe Române.
S

•

9

9
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După instalarea Prea Fericitului dr. Iustin M oisescu ca Patriarh al
Bisericii O rtodoxe Române, ţinînd seam a de unele tradiţii de frăţietate
ale Bisericii Ortodoxe, Prea Fericirea Sa a trimis Întîistătătorilor de
Biserici urm ătoarea SCRISOARE IRENICĂ :
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DIN MILA LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLIT AL UNGROVLAHIEI, PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE.
ŞI PREŞEDINTE AL SFÎNTULUI SINOD

Întemeiaţi pe vechea şi buna tradiţie a Bisericilor creştine, de a-şi
face cunoscut unele altora evenim entele importante din viaţa şi lucrarea*
lor, — cu sentim ente de înaltă consideraţie şi de frăţească dragoste în
M întuitorul lisus Hristos Cel Preamărit, vă adresăm această Scrisoare
irenicâ, spre a vă vesti cele ce s-au petrecut în viaţa Bisericii O rtodoxe
Române în primăvara acestui an şi cele ce s-au săvîrşit cu N oi prin
voia A totputernicului Dumnezeu.
In seara zilei de 26 martie, s-a stins din viaţă Prea Fericitul Patriarh
Justinian, cel de-al treilea patriarh al Bisericii O rtodoxe Române, după:
o îndelungată suferinţă şi după ce împlinise cu o lună mai înainte vîrsta
de 76 de ani.
M ergînd statornic pe calea marilor ierarhi din trecut ai Bisericii'
noastre, fericitul întru adormire Patriarh Justinian şi-a închinat viaţa sa
Bisericii şi poporului din sînul căruia s-a ridicat. Înconjurat cu dragoste
de membrii Sfîntului Sinod, iubit de cler şi de credincioşi şi ajutat de*
colaboratorii săi apropiaţi, el a înscris în cartea vieţii Bisericii O rto 
doxe Române, pagini care nu se vor uita niciodată.
Graţie relaţiilor stabilite şi dezvoltate cu perseverenţă de Patriarhul
Justinian, s-a asigurat participarea Bisericii O rtodoxe Române la viaţa
Ortodoxiei şi în general a întregii creştinătăţi. De aceea, încetarea sa'
din viaţă a fost regretată atît de cierul şi credincioşii Bisericii O rtodoxe
Române, cît şi de celelalte Biserici, care prin Intîistătător ii sau repre
zentanţii lor au luat parte la funeraliile lui, în ziua de joi, 31 martie 1977,
şi s-au unit cu noi în rugăciune pioasă pentru odihna sufletului său.
D evenit astfel vacant scaunul de patriarh al Bisericii O rto d o xe
Române, s-a procedat, în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în Statutulr
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii noastre, la alegerea unui
nou patriarh. Alegerea s-a săvîrşit în ziua de duminică, 12 iunie, de
către Colegiul electoral bisericesc — alcătuit din toţi membrii Sfîntului
Sinod, din reprezentanţii clerici şi mireni ai celor 13 eparhii ale Patriar
hiei Române, din membrii Adunării eparhiale al Arhiepiscopiei Bucu
reştilor, din rectorii institutelor teologice universitare şi directorii seminariilor teologice precum şi din alte personalităţi — care, prin voia
Domnului şi M întuitorului nostru lisus Hristos şi prin povăţuirea Sfîn
tului Duh, a hotărît să ne chem e pe noi de la Sfîntă Mitropolie a M ol
dovei şi Sucevei la înalta treaptă şi demnitate de Arhiepiscop al Bucu
reştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române.
După recunoaşterea acestei alegeri de către înalta autoritate de stat,
potrivit legiuirilor şi datinilor ţării, în ziua de duminică, 19 iunie, a avut
loc, în Catedrala Patriarhiei din Bucureşti, ceremonia aşezării noastrepe tronul de Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române.
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A d u cîn d u -va la cunoştinţă toate cele de mai sus, avem conştiinţa
că favoarea divină de care am fost învrednicit şi încrederea ce ni s-a
arătat de cler şi credincioşi, prin această alegere şi înălţare pe tronul
de Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române, ne cer nouă totală jertfire d e
sine şi copleşitoare răspundere pentru împlinirea cu folos a misiunii d e
Arhipăstor al Bisericii O rtodoxe Rom âne.
Cu această conştiinţă, implorăm fierbinte ajutorul A totp u ternicu lu i
Dumnezeu pentru împlinirea sfintei noastre slujiri în mijlocul o b şte f
credincioşilor ortodocşi români, care din primele veacuri ale existenţei'
sale a luptat cu eroism şi jertfe martirice, spre a-şi apăra deopotrivă
libertatea de viaţă şi tezaurul de credinţă împotriva valurilor neîntre
rupte de invadatori şi asupritori. V o m veghea neîncetat ca şi în v iito r
să fie păstrate şi trăite neschimbate învăţăturile şi tradiţiile sfintei Bise
rici O rtodoxe de Răsărit, de către slujitorii şi credincioşii noştri. V o m
lucra cu rîvnă reînnoită pentru continua propăşire şi înflorire a Bise
ricii noastre, cu instituţiile sale de învăţăm înt teologic, cu viaţa m ona
hală în străvechile şi renumitele sale mînăstiri, cu publicaţiile sale reli
gioase şi morale şi cu lucrările de artă bisericească.
V o m continua a îndruma activitatea pastorală a clerului în spiritul
nou care călăuzeşte astăzi întreaga noastră viaţă bisericească, astfel ca
preoţii şi credincioşii să vieţuiască în evla vie desăvîrşită şi să păstreze
dreapta credinţă, să fie totdeauna crainici ai păcii pe pămînt, ' slujitori
ai binelui obştesc şi cetăţeni devotaţi ai patriei, în cuprinsul căreia
trăiesc şi lucrează. A cesta este dealtfel, caracterul Bisericilor ortodoxe
naţionale, de a li permanent alături de popor, de a-1 ajuta şi sprijini în
munca sa şi în realizarea aspiraţiilor sale de libertate, dreptate socială
şi prosperitate spirituală şi materială.
Concomitent cu această grijă pentru folosul Bisericii al cărei Intîistătător am devenit, ne vo m strădui din toate puterile ca să d e z v o ltă m •
legăturile de dragoste şi conlucrare între Bisericile surori, urmînd e x e m 
plul fericiţilor noştri înaintaşi şi împlinind îndem nul Sfîntului A p o s to l
Pavel de «a păzi unitatea duhului întru legătura păcii» (Efeseni IV, 3).
Desigur, Bisericile O rtodoxe surori constituie o mare familie care a păs
trat cu fidelitate învăţătura curată a M întuitorului Iisus Hristos şi nu a
înstrăinat nimic din tezaurul sfînt al dogmelor şi canoanelor moştenite.
V a ii pentru toate m o tiv de sfîntă bucurie dacă duhul dragostei şi a i
înţelegerii irăţeşfi va birui deiinitiv şi va sta la temelia tuturor acţiu
nilor cu caracter general ortodox.
Dar acest duh al dragostei şi al înţelegerii îrăţeşti va trebui să
biruiască deiinitiv şi în relaţiile cu celelalte biserici creştine, pentru a
se realiza acel ecum enism religios activ, capabil să contribuie hotărîtor
la rezolvarea grelelor probleme cu care este confruntată creştinătatea
şi omenirea în general.
Dorim să vă asigurăm şi cu acest prilej că Biserica Ortodoxă R om ână
este hotărîtă să aibă şi în viitor o participare vie şi activă la toate con
sfătuirile interortoăoxe, — şi în special pentru pregătirea şi realizarea
Sfîntului şi Marelui Sinod — la întrunirile Conferinţei Bisericilor Euro
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pene, ale Conferinţei creştine pentru Pace, ale Consiliului Ecumenic al
Bisericilor, precum şi la dialogurile cu diferite Biserici. V a face■aceasta
din convingerea fermă că numai prin cooperarea'lor strînsă şi perm a
nentă, prin• folosirea tuturor mijloacelor de pătrundere în centrul frămîntărilor vitale ale omenirii, spre a face să fie auzit şi acceptat M esajul
evanghelic al păcii, iubirii şi buneivoiri între oameni, Bisericile creştine
îşi pot împlini misiunea lor pe păm înt.
încheind această: Scrisoare irenică, ţinem să vă exprimăm profunda
noastră gratitudine pentru onoarea ce aţi binevoit a face Bisericii O rto
doxe Române, Sfîntului Sinod şi Nouă-înşine, luînd parte la festivităţile
prilejuite de intronizarea noastraca Patriarh.
* Această participare; darurile ce ne-au fost oferite, felicitările şi
urările ce ne-au fost făcute ne-au mişcat adînc şi ne-au adus' binevenită
încurajare pentru lucrăreă-la -care purcedem. în acelaşi timp, ne-au lăsat
în suflet pentru totdeauna"imaginea unităţii şi comuniunii' în dragoste
frăţească şi rtiijăciune spre slava Marelui D um nezeu şi M întuitorului
nostru Iisus'Hristos, spre bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi
p e n tru unirea tuturor.
M ulţum indii-vă din adîncul sufletului pentru toate aceste dovezi de
dragoste şi cinstire, ne recomandăm sfintelor voastre rugăciuni şi vă
Îmbrăţişăm cu. r*.sărutare
sfîntă
în
Domnul
cel
preamărit.
••
*
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'Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române
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INTERVIUL SANCTITĂŢII SALE VASKEN I PATRIARHUL SUPREM
ŞI CATOLICOSUL TUTUROR ARMENILOR*
0

m

«Am fost adînc impresionaţi constatînd
cum întreg poporul român, cu elan şi o p ti
mism constructiv, este angajat în recon 
strucţia şi refacerea ţării».

în ultimii .doi ani, Cat ol icosul V asken I, Patriarh suprem şi Catolicosul tuturor arm enilor, ne-a vizi'tat ţara de trei ori. Ultima sa vizită la
Bucureşti a avut loc zilele acestea, fiinid efectuată la invitaţia Patriarhiei
Române, ou prilejul înscăunării P atriarhului Iustin Moiisescu. Despre
această n o u ă vizită !îln România şi despre im presiile av u te în -cursul ei,
ne-a vorbit Patriarhul V asken I la începutul interviului pe 'care ia avut
am abilitatea să ni-1 acorde :
— Cu m are bucurie am venit din nou în .România, de această daită
cu un prilej fericit : p en tru a participa ia festivităţile d e înscăunare a
noului patriarh ales al Bisericii O rtodoxe Române, Iustin Moisescu. Am
fost fericiţi isă -constatăm, o d a tă mai mult, că Biserica O rtodoxa Română
trăieşte o perioadă de înflorire şi de rodnică activitate nu numai pe itărîm
ecumenic, dar şi p e tărîm naţional. în zilele noastre, alături de poporul
român, care, în condiţiile orînduirii socialiste, a re perspectiva uinui viitor
tot mai luminos, Biserica O rtodoxă Română, însufleţită de aceleaşi id e a 
luri patriotice, participă şi ea la făurirea unei prosperităţi continue şi
a unui viitor şi mai fericit al patriei.
— Este binecunoscută a ctivita tea pe care o depuneţi, de v r e m e îndelungată, pe
tărîmul colaborării dintre popoare şi statornicirii păcii în lume. în prezent, cînd lupta
pentru pace a luat o amploare uriaşă, care este părerea dv. în legătură cu asigurarea
continuităţii eforturilor de edificare a securităţii pe continentul european şi a păcii
pe pămînt ?

— Pentru noi, de o miare însem nătate esit'e .contributia strălucită «pe
care o aduce, îin zilele noastre, Biserica O rtodoxă Română pe tărîm ul
luptei p e n tru pace, în lumea întreagă. Ca fost episcop al arm enilor din
România, cunosc îndeaproape activ itatea Bisericii O rtodoxe Române din
acest pundt de vedere. Căci, într-adevăr, ea a fost şi a rămas pînă astăzi,
decenii d e-a rîlndul, u n a d in tre Bisericile -care, cu o au to ritate recunos
cută în toată lumea, s-a făcut cunoscută ca p u rtăto are a idealurilor
de pace, ale colaborării paşnice în tre popoare, d e care este anim at întreg
poporul rom ân şi noul sta t socialist român. în această ordine de idei,
noi am v rea să salutăm lucrările întîlnirii pregătitoare de la Belgrad, la
care p a rtic ip i şi România şi care trebuie să creeze condiţii tot mai sufi
ciente şi favorabile p en tru asigurarea şi trad u cerea în fapt a principiilor
*
3.O.R.

Acest interviu a fost publicat şi în revista arm eană «Norghiank» (Viaţa nouă), nr. 27 din 8 iulie 1977.
-
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P. CUV. ARHIM. GHERASIM CUCOŞEL,
ARHIEREU-VICAR AL EPISCOPIEI ARADULUI
Sinodul Permanent al Bisericii O rto d o x e Române în şedinţa de lucru din 21 s e p 
tembrie 1976, a examinat recomandarea P. S. Episcop Visarion al Aradului ca Arhim.
Gherasim Cucoşel, stareţul Mînăstirii Putna, să fie ales în postul vacant d e Arhiereuvicar al Episcopiei Aradului. Insuşîndu-şi această recomandare, Sinodul Permanent a
propus Sfîntului Sinod plenar alegerea Arhim. Gherasim Cucoşel, ca Arhiereu-vicar
al Episcopiei Aradului.
Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină a Sfîntului Sinod al Bisericii O r t o 
doxe Române a constatat că Arhim. Gherasim Cucoşel întruneşte condiţiile p re v ă zu te
de art. 129 din «Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii O rto d o x e R om âne »
şi l-a propus Sfîntului Sinod plenar pentru alegere.
Sfîntul Sinod plenar, în şedinţa de lucru din 16 noiembrie 1976, a aprobat a l e gerea Arhim. Gherasim Cucoşel în postul vacant de Arhiereu-vicar al Episcopiei A r a 
dului, acordîndu-i rangul de arhiereu. De asemenea, la propunerea P. S. Episcop V i s a 
rion al Aradului, a aprobat ca noul ales să poarte titulatura d e «Hunedoreanul».

*
Arhim. Gherasim Cucoşel (în mirenie loan) s-a născut la 30 mai 1924, în comuna
Bogdăneşti, jud. Suceava, din părinţi agricultori. La trei <ani a rămas orfan de itată.
La 1 iulie 1945 a intrat -ca frate 'în Mînăstirea Neamţ, unde la 26 martie 1946 a
fost tuns în monahism, primind numele de GHERASIM, iar la 1 septembrie, acelaşi
an, a fost hirotonit ierodiacon.
»
Intre anii 1949—1953 a urmat cursurile Seminarului monahal Neamţ.
Intre anii 1953— 1957 a urmat cursurile Institutului teologic din Bucureşti, obţinînd în 1957 licenţa în teologie cu teza Catalogarea manuscriselor româneşti din biblio
teca Mînăstirii Secu.
în 1957 I. P. S. Mitropolit Iustin al M oldovei şi S ucevei l-a numit stareţ al Mînăs
tirii Neamţ, unde a rămas pînă în 1962. ilntre 1957— 1959 a funcţionat îşi ca profesor
de liturgică la Seminarul teologic Neamţ.
Intre 1962— 1977 funcţionează ca stareţ al Mînăstirii Putna, contribuind la orga
nizarea colecţiei de obiecte de artă bisericească, precum şi la desfăşurarea -în bune
condiţii a lucrărilor de restaurare a întregului complex miînăstiresc de aici.
La 22 ianuarie '1967 Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a acordat ran
gul de arhimandrit.
iln cei 19 ani de activitate bisericească, Arhim. Gherasim Cucoşel şi-a diobîndi:
o bogată experienţă, dînd dovadă de disciplină, tact şi respect faţă de rînduielile
bisericeşti, precum şi de dragoste fierbinte faţă de patrie.

P. S. ( î h e r a s i m I I u n e d o r e a n u l , A r h i e r e u - v i c a r al
K p i s r o p i e i O r t o d o x e a A r a d u l u i şi H u n e d o a r e i
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Prin Decretul prezidenţial nr. 147 din 26 mai 1977 Arhim. Gherasim Cucoşel a
fost recunoscut în funcţia de Arhiereu-vicar al Episcopiei Aradului.
In ziua de 16 iunie 1977, a avut loc la Departamentul Cultelor înmînarea Decre
tului Prezidenţial.
La înmînarea Decretului de recunoaştere, P. Cuv. Arhim. Gherasim a spus :
Domnule P reşedinte al D epartam entului Cultelor,
înalt Prea Sfinţite Părinte M itropolit Iustin,
înalt Prea Sfinţiţi M itropoliţi şi Arhiepiscopi,
Prea Sfinţiţi Episcopi,
Onorată asistenţă,
In acest moment solemn cînd mi s-a înmînat înaltul Decret prezidenţial prin care
am fost recunoscut ca arhiereu-vicar la Episcopia Aradului, în urma alegerii Sfîntului
Sinod al Bisericii O rto d o x e Române din 16 noiembrie 1976, la p ro p u n e re a P. S. Dr.
Visarion Aştileanu, Episcopul a c e ste i eparhii , sînt pătruns adînc de sentimentul recu
noştinţei faţă de în alta conducere d e s ta t , de patrie, de întregul popor.
Faptul că mi s-a acordat această cinste, îmi revine sarcina de a răspunde cu şi
mai multă conştiinciozitate ascultării încredinţate. V o i căuta să fac tot ce-mi este cu
putinţă ca în noua misiune — slujirea arhierească — să-mi d e să v îr ş e s c a ctivitatea
faţă de Biserică şi Stat , îmhinînd armonios credinţa noastră strămoşească cu dra
gostea de patrie.
In timpul celor 15 ani în care am fost rînduit stareţ la Mînăstirea Putna, am
avut prilejul să fiu martorul atîtor e v e n im e n te de trăire religioasă şi profund p a trio 
tică. Putna a d e v e n it «o a d evă ra tă şcoală de patriotism», cum preciza Domnul Pre
şedinte al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceauşescu cu ocazia v izite i istorice
din 1966, la împlinirea a 500 de ani de la zidirea ei, cînd «ţăranii Put ne i şi ai Sucevei
...îmbrăcaţi cu costum ele lor populare de sărbătoare, cu suliţe şi cu paveze... (ise m en
ţiona în ziarul grecesc «Kathimerini») au primit pe conducătorul ţării lor, cum primeau
altă dată pe eliberatori...».
A m trăit aceste clipe din plin cu întregul popor român şi cu fiecare ins în parte.
A n cu an am înţeles din ce în ce mai mult rostul , aportul ce-1 aduce poporul
nostru în întreaga lume prin strădaniile conducerii de Stat, personal ale Domnului
Preşedinte Nicolae Ceauşescu, prin întronizarea păcii în lum£, a libertăţii fiecărui
popor doritor de viaţă prosperă şi stăpîn în ţara lui.
Nu-i uşor de a te desprinde d e «Ţara de Sus, m eleag de glorie şi legendă, ţinut
de încintare şi vis... vatră d e frumuseţi neasemuite» *, şi a pleca în altă parte a ţării.
Eram obişnuit ca la sfîrşitul zilei, în fapt de seară, cînd liniştea se lăsa ca o
binecuvîntare peste necropola Putnei unde-şi odihneşte în pace somnul de v e c i Mări
tul
Ştefan, să răsfoiesc Cartea de impresii în care-şi lăsau gîndurile şi simţămintele
cenutreau vizitatorii contemporani pentru acest loc atît de sfînt pentru noi românii!
Ş/ nu o dată m-am delectat cu frumoasele elogii aduse de v i z i t a t o r i : «Păstrarea tra
diţiilor româneşti de-a lungul secolelor, continuitatea şi unitatea poporului nostru
5/ în aceste locaşuri este emoţionantă şi în acelaşi timp vibrează inima oricărui v i z i 
tator şi a tuturor
românilor pentru
cultura, civilizaţia
şi păstrarea
tezaurului
românesc» **.
* Cuvint inainte —
** Cartea de impresii,

Miu Dobrescu,
1976, p. 23.

«Dulce Bucovină», album.
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Conştient că-mi slujesc patria, nu p recu p eţea m nici o dată timpul de a mă angaja
cu toată iiinţa mea la înfăptuirea tuturor cerinţelor ce se impuneau în buna desfă
şurare a activităţii la acest monument de glorie străbună, ce în prezent se găseşte
încă în restaurare. Mare mi-a fost bucuria cînd în anul trecut s-a inaugurat r e d e s 
chiderea Colecţiei de obiecte de artă. Mi s-a întipărit adînc în suflet ceea ce s-a scrisă
cu această ocazie : « S-a înfăptuit actul de restaurare a monumentului sacru ce dintotdeauna a înfrăţit inimile românilor d e pretutindeni ... unde sîm burele de lumină
pururea v ie din candela istoriei a aprins forţa geniului eminescian în clocotitor elan
patriotic şi a făcut să v ib r e z e corzile inimii lui Ciprian Porumbescu, unde generaţii
după generaţii şi-au hrănit idealurile sfinte , de unitate, independenţă şi s u v e r a 
nitate» ***.
Cu această zestre spirituală plec de pe meleagurile su c e v e n e de la cetatea de
scaun a Muşatinilor în celălalt capăt de ţară, urcînd pe firul istoriei pînă la cetatea
Sarmisegetuza, leagănul naşterii poporului r o m â n ! Pînă acum, frunza şi ghinda de
stejar încrustate pe le sp e d e a mormîntului lui Ştefan — simbol al trăiniciei — îmi
aminteau totdeauna de isprăvile de v i t e j i e ale înaintaşilor noştri. Acum, pe m elea g u 
rile Ţării de foc îmi amintesc de prog resu l oamenilor zilelor noastre care au reuşit
să smulgă naturii oţelul din care se construiesc astăzi atîtea o b ie c tiv e industriale, ce
constituie pentru ţara noastră un izvor nesecat de bogăţii, ridicînd prestigiul poporu
lui nostru în întreaga lume.
Domnule Preşedinte,
Coincidenţa face ca noua misiune ce' mi-a fost încredinţată să fie cînd întregul
nostru popor aniversează Centenarul de la Independenţa României de totdeauna de
sub stăpînirea otomană, e ven im e n t ce s-a înfăptuit în 1877 şi 70 de ani de la răscoa
lele ţărănimii din 1907. A c e s te două e v en im en te din v ia ţa poporului nostru îmi vor
aduce aminte întotdeauna să îndem n atît pe slujitori cît şi pe credincioşi spre omenie
iaţă de semenul său. Le v o i aduce aminte că au datoria să împlinească cuvîntul Sfin
tei S c r i p t u r i : «Daţi, deci, tuturor cele datorate : Celui cu darea, darea ; celui cu vama,
vama ; ...celui cu cinstea, cinstea» (Rom. XIII, 7).
Mereu le v o i aduce aminte credincioşilor că sînt fiii lui Dumnezeu să trăiască
în pace şi să se iubească între ei ca c e i ce sînt fraţi ,şi cetăţeni ai aceluiaşi pămînt
străbun pentru care s-au jertfit strămoşii noştri.
N -a ş putea încheia cu vîntu l meu fără a-mi reînnoi cuvintele de mulţumire şi
recunoştinţă faţă de înalta Conducere de Stat, în frunte cu neobositul conducător,
Domnul Nicolae Ceauşescu, ctitorul României moderne — asigurîndu-1 că nu v o i pre
cupeţi nimic din fiinţa mea de a mă dărui din tot sufletul pentru progresul poporului ,
a sluji Biserica strămoşească şi Patria.
De asemenea, ţin să-mi exprim toată recunoştinţa faţă de Dumneavoastră, Dom
nule Preşedinte, şi de colaboratorii Dvs., mulţumindu-Vă pentru tot sprijinul dat în 
totdeauna în activitatea mea, fiind pe deplin convins că şi în viitor mă v o i bucura
de aceeaşi bunăvoinţă.
Şi acum, V ă rog să-mi fie îngăduit să mulţumesc din suflet I. P. S. Mitropolii
Iustin, Locţiitor de Patriarh, pentru dragostea părintească ce mi-a acordat-o în to:
timpul activităţii ce-am desfăşurat sub directa Sa p ovăţu ire şi îndrumare.
A c elea şi mulţumiri ţin să adresez Prea Sfinţitului Episcop Visarion, pentru încre
derea ce mi-a acordat, sub a cărui oblăduire v o i lucra de aici încolo.
*** Cartea de aur, p. 2, 1976.
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înalt Prea Sfinţite Părinte Mitropolit,
PP. SS. Episcopi
şi distinşilor reprezentanţi ai Cultelor p re ze n ţi aici , cu respect
Ie aduc calde mulţumiri, încredinţîndu-i de tot respectul meu şi cu dorinţa de a cola
bora la ridicarea nivelului de via ţă d u h ovn icească spre a plăcea lui Dumnezeu şi
oamenilor ce doresc d esăvîrşirea creştinească după porunca lăsată de Mîntuitorul
Hristos.
PP. SS. Epivcopi şi distinşilor reprezentanţi ai Cultelor prezenţi aici, cu respect
toată pasiunea, ca să nu dezmint niciodată încrederea ce mi s-a acordat.
A şa să-mi ajute Dumnezeu !

*

Domnul Ion Roşianu, Preşedintele Departamentului Cultelor a felicitat pe noul
arhiereu, adresîndu-i urări d e rodnică activitate pastorală şi obştească. Domnia Sa a
spuis, între altele :
«Cu deosebită plăcere am înmînat astăzi în numele Preşedintelui Republicii Socia
liste România, N icolae Ceauşescu, D ecretul Prezidenţial pentru recunoaşterea Prea
Sfinţitului Gherasim în funcţia de arhiereu vicar al Episcopiei Aradului, pe care îl felicit
din toată%inima.
A m ascultat cu d eo seb ită satisfacţie alesele cuvinte ce le-a rostit şi a an gaja
mentelor luate în această nouă activitate. De altfel, noi 4 cu to ţ ii îl cunoaştem din activita tea Sa de pînă acum, îi cunoaştem spiritul gospodăresc, capacitatea ce « d o v e d it-o
ca stareţ la Putna şi nu ne îndoim că aceste calităţi v o r căpăta noi va len ţe, le va
materializa şi Ia Arad, împreună cu Prea Sfinţitul Episcop Visarion.
Sîntem convinşi că împreună cu reprezentanţii celorlalte culte, în spiritul î n ţ e 
legerii reciproce v e ţ i p rom ova acest spirit încît, alături de ceilalţi ierarhi să vă puteţi
aduce contribuţia pe plan bisericesc şi obştesc şi că în aceeaşi înţelegere şi armonie
v e ţ i colabora cu organele locale de stat.
In acest moment important din v ia ţa Dvs. şi a Eparhiei Aradului, perm iteţi-m i să
Vă felicit şi să V ă urez multă sănătate, cu depline satisfacţii în realizarea dorinţelor
şi sarcinilor de mare răspundere în această nouă misiune...».
«

Preşedintele Departamentului Cultelor, Ion Roşianu, a oferit o masă oficială cu
prilejul înmînării Decretului Prezidenţial de recunoaştere în funcţia de arhiereu-vicar
a P. Cuv. Arhim. Gherasim Cucoşel.

*
Duminică 26 i u n i e ' 1977 a avut loc în catedrala episcopală din Arad hirotonia
întru Arhiereu a Arhim. Gherasim Cucoşel, precum şi instalarea sa ca Arhiereu-vicar
al Episcopiei Aradului.
După vecernia din ziua precedentă, Arhim. Gherasim Cucoşel, a făcut, în cadrul
unei ceremonii solemne şi publice, mărturisirea de credinţă în faţa P. S. Episcop
Visarion al Aradului, P. S. Episcop V asile <al Oradiei şi P. S. Episcop-vicar Timotei
Lugojanu'l. Chemarea la arhierie a făcut-o Pr. V asile Bărbuţ, vicar al
Episcopiei
Aradului.

Erau prezenţi părinţii consilieri <ai Episcopiei Aradului, stareţi de mînăstiri, protoierei, preoţi şi numeroşi credincioşi.
Duminică 26 iunie 1977, I. P. S. Mitropolit N icolae al Banatului, P. S. Episcop
Visarion al Aradului şi P. S. Episcop Vasile al Oradiei, înconjuraţi de un sobor de
preoţi şi diaconi, au săvîrşit Sfîntă liturghie şi au hirotonit întru Arhiereu pe Arhim.
Gherasim Cucoşel, instafîndu-1 ca Arhiereu vicar al Episcopiei Aradului.
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Răspunsurile la Sfîntă liturghie au fost date de corul catedralei ortodoxe din
Arad, dirijat de Dl. loan Şerb.
Au asistat P. S. Episcop Dr. Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal — ca delegat
al Prea Fericitului Patriarh Iustin — r P. S. Episcop vicar Timotei Lugoj anul, Pr. Prof.
Grigorie Marcu, rectorul Institutului teologic din Sibiu şi reprezentanţi ai Seminariilor
teologice din Caransebeş şi Neamţ, membrii Consiliului şi Adunării eparhiale, stareţii
mînăstirilor : Hodoş-Bodrog, Prislop, Rîmeţ, Putna, Neamţ, Suceava, Sihăstria, Cozia,
Horaiţa, protoierei, preoţi şi numeroşi credincioşi, alături de familia Arhim. Gherasim
Cucoşel.
Au luat parte la momentul instalării reprezentanţii Departamentului Cultelor şi
reprezentanţi ai autorităţilor locale din jud. Arad şi Hunedoara.
Erau de faţă reprezentanţii celorlalte culte din Arad.
După terminarea Sfintei liturghii, P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicarpatriarhal, ca delegat al Prea Fericitului Patriarh Iustin, a dat citire A ctului sinodal
prin care se aducea la cunoştinţa P. S. Episcop Visarion al Aradului, precum şi cleru
lui şi credincioşilor eparhiei, alegerea Arhim. Gherasim Cucoşel ca arhiereu-vicar al
Episcopiei Aradului.
P. S. Antonie -a precizat că hirotonia Arhim. Gherasim Cucoşel este primul mare
eveniment 'bisericesc, după înscăunarea, la 19 iunie 1977, la Bucureşti, ,în prezenţa
membrilor Sfîntului Sinod, a conducătorilor cultelor religioase din România şi -a nu
meroşi oaspeţi de peste hotare, a Prea Fericitului Dr. Iustin Moisescu ca Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române.
<
în numele întîistătătorului Bisericii noastre, P. S. Episcop Antonie i-a înmtnat
însemnele arh iereşti: engolpionul şi crucea.
S-a dat apoi citire Actului mitropolitan privind alegerea, hirotonia şi instalarea
P. S. Arhiereu-vicar Gherasim Hunedoreanul. I. P. S. Mitropolit N icolae al Banatului
a înmînat noului Arhiereu-vicar tradiţionala cîrjă episcopală, pronunţînd cu voce
înaltă: «V redn ic este!».
I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului a rostit următoarea cuvântare :
Dînd urmare cererii Prea Sfinţitului Episcop Visarion şi ţinînd seama de n evoile
Eparhiei Aradului, Sfîntul Sinod al Bisericii O rto d o x e Române a ales în demnitatea
de arhiereu-vicar pentru credincioşii ortodocşi români din părţile Aradului şi Hune
doarei pe Prea C uviosul Arhim. Gherasim Cucoşel, stareţul v e s tit e i Mînăstiri Putna,
ctitorită de marele Ştefan, domnit o r u i M oldovei.
0

La recomandarea Departamentului Cultelor, Domnul Preşedinte Nicolae Ceauşescu
a binevoit să sem n eze decretul de recunoaştere a acestei alegeri. Faţă de acestea,
cred că sînt în asentimentul tuturor aducînd prinos de recunoştinţă membrilor Sfîn
tului Sinod, Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin, pentru înţelegerea arătată n e v o i 
lor Episcopiei Aradului, pentru împlinirea doleanţei întîistătătorului ei. Respectuoasă
mulţumire, cinstire şi d e v o ta m e n t exprim ăm Domnului Nicolae Ceauşescu, Preşedintele
Republicii Socialiste România, pentru confirmarea hotărîrii supremului for de con
ducere al Bisericii O rto d o x e Române, act prin care s-a demonstrat încă odată bună
voinţa statului faţă de cultele religioase din ţara noastră, preţuirea tradiţiilor şi acti
vităţii Bisericii O rto d o x e Române puse în slujba mai binelui obştesc.
Toate fiind astfel împlinite, am procedat astăzi cu sobor de ierarhi, potrivit rînduielii, la ridicarea în treaptă a acelui dorit, aşteptat şi în t ă r it.s ă fie arhiereu-vicar.
Hirotonia la care am participat corespunde practicii de veacuri a Bisericii şi consti-

î n t i m p u l h i r o t o n i e i î n t r u a r hi er eu a I\ Cuv. A r h i m . G h e r a s i m

P. S. A n t o n i e P l ă m ă d e a l ă , Kpiscop-vicar p a t r i a r h a l , c i t e ş t e G r a m a t a de î n s c ă u n a r e a Prea S f i n ţ i t u l u i G h e r a s i m
Ilunedoreanul
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tuie m om entul cînd noi, cei de acum şi de aici, ne înscriem în continuitatea de veacuri
a Bisericii ce-şi are începutul în Hristos-Domnul.
Este de-a dreptul uimitoare permanenţa aceasta a Bisericii de
aproape 2000 de
ani. Ea se explică prin mulţi factori şi multe împrejurări. Nimic nu egalează însă în
importanţă episcopatul care, mai v îr t o s decît orice altceva, a asigurat cunoaşterea
şi răspîndirea Evangheliei în lume.
Cînd, din poruncă dumnezeiască, Sfinţii A p o sto li au pornit la p ro p o v ă d u ite , peste
tot unde ajungeau, aşezau episcopi, ca apoi aceştia la rîndul lor să hirotonească preoţi
şi diaconi acolo unde n evoile o cereau. De la lisus şi A po stoli începe deci un lanţ
neîntrerupt de episcopi care, unul de la altul, au transmis învăţătura Domnului Hristos
şi i-au continuat lucrarea mîntuitoare.
Episcopii sînt aşadar organele prin care lucrează mereu lisus Domnul. El însuşi
înainte de a se înălţa la cer a dat urmaşilor porunca : «...mergînd, în vă ţa ţi toate n e a 
murile, botezîndu-i pe ei în numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, învăţîndu-i sâ păzească toate cîte v-a m poruncit vouă. Şi iată : Eu sînt cu v o i în toate
zilele, pînă la sfîrşitul veacului» (Matei XXVIII, 18— 20). Episcopul îşi împlineşte, de
aceea, misiunea nu în locul Mîntuitorului, ci în numele Lui, adică cu puterea Lui, în
episcop «locuind puterea lui Hristos» (II Cor. XII, 9).
Prea Sfinţite Părinte Gherasim,
Prin punerea mîinilor şi înălţarea de rugăciuni aţi dobîndit calitatea de arhiereu.
în aceste clipe solemne, nu găsesc altceva mai potrivit decît să v ă reamintesc v o rb ele
Sfîntului A p o s to l P a v e l : «...slujba voa stră să o faceţi deplin» (II Tim. IV, 5). Cunoaşteţi
această slujbă şi aţi în vă ţat-o încă din copilărie de la părinţii care v-au adus pc
lume, buni creştini, şi vrednici români din părţile Bucovinei. A ţi studiat-o apoi în
şcoală pînă la dobîndirea titlului de licenţiat în teologie. A ţi adîncit-o şi desăvîrşit-o
in mîhăstirile prin care aţi trecut pînă cînd aţi d e v e n it stareţul obştii monahale din
Putna. în această v r e m e aţi ucenicit pe Ungă mitropolitul M o ld o v e i şi Sucevei, Iustin,
actualul nostru patriarh, care v-a apreciat şi v ă acordă girul său.
t

A c e s te i zestre du h ovn iceşti i-aţi adăugat o m are dragoste de ţară şi de neam.
Istoria şi viaţa de azi v-au în văţat să*~împreunaţi dragostea de Dumnezeu cu d ra g o s
tea de patrie, slujirea altarului cu slujirea poporului. «Sfîntă» M o ld o v ă v -a oferit
oildă de urmat chipul multor creştini p i o ş i / m o n a h i îmbunătăţiţi şi ierarhi luminaţi,
'iu mai puţin chipul atîtor care au ştiut să lupte pentru apărarea gliei, pentru lege,
oentru dreptate, neatîrnare, unire şi progres. Nu demult numele şi. faptele lor au fost
reactualizate în cadrul emoţionantelor comemorări ale împlinirii celor 100 de ani de
’a proclamarea indepen den ţei noastre de stat şi a celor 70 de ani de la răscoalele
tărăneşti din 1907.
în v ă ţă m in te le adunate, experienţa dobîndită, a v e ţi acum posibilitatea să le v a l o 
rificaţi plenar în ceastălaltă parte a pămîntului românesc, secondîndu-1 pe ierarhul
zare v-a dăruit dragostea şi încrederea Sa, P. S. Episcop Visarion. Colaborînd armonios
*î frăţeşte cu el, cu ceilalţi ostenitori de la centrul eparhial şi din întreaga eparhie,
veţi putea spori lucrarea ortodoxă şi românească a Episcopiei Aradului şi Hunedoarei,
>nre folosul Bisericii, al întregii noastre naţiuni.
'
V e ţ i avea, sînt sigur, sprijinul şi înţelegerea, ascultarea şi supuşenia atîtor preoţi,
zionahi şi eparhioţi care v-au anticipat încrederea lor. Păstoriţi-i cu dragoste şi fer
mitate, cu afecţiune şi dreptate, cu pasiune şi dăruire. Roadele ce neîntîrziat v e ţ i
dobîndi, vă v o r mîngîia şi întări în tot ce se aşteaptă să înfăptuiţi.
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Şi pentru că alături de credincioşii ortodocşi români trăiesc aici apartenenţa
altor culte religioase, cetăţen i de altă naţionalitate, nu mă îndoiesc că v e ţ i prom ova
desă vîrşita conlucrare cu ei în duhul ecumenismului ce ne este - propriu, în scopul
sprijinirii în comun a muncii şi aspiraţiilor poporului.
Lupta pentru unitate, independenţă, dreptate şi progres căreia s-au dedicat atîtea
generaţii de m oldoveni, a fost şi lupta românilor din părţile Aradului şi Hunedoarei.
Ea continuă astăzi — în alte condiţii, pe alte coordonate, cu alte p e r s p e c tiv e — şi nu
este datorie mai sfîntă, pentru un slujitor al Bisericii, pentru un ierarh, decît să i se
dăruiască trup şi suflet.
4
Onorată asistenţă,
Potrivit unei comparaţii întîlnită în Sfînta Scriptură, Biserica cea una, sfînta,
universală şi apostolească a lui Hristos este asemenea trupului cu mai multe m ădu
lare, mădularele fiind comunităţile locale răspîndite în întreaga lume. Legat de aceasta
se precizează că «dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună, şi dacă
un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună» (I Cor. XII, 26). A stăzi
«Bisericii lui Dumnezeu» (I Cor. X, 32) din partea de v e s t a Ţării Româneşti i se face
o mare cinste prin chemarea la dem nitatea arhierească a P. S. Gherasim menit să fie
împreună-lucrător al vlădicii Visarion în conducerea Episcopiei Aradului şi Hune
doarei. A cea stă cinstire bucură nespus de mult întreaga obşte ortodoxă română din
ceea ce obişnuit numim Mitropolia Banatului.
Ei i se alătură Biserica O rtodoxă Română în întregul ei, fapt subliniat de p r e 
zenţa P. S. Episcop-vicar patriarhal Antonie Ploieşteanul, delegatul Prea Fericitului
Părinte Patriarh Iustin, pe care-1 rugăm să se facă interpretul profundei noastre recu
noştinţe pentru grija şi solicitudinea ce ne poartă.
N e bucură şi onorează nespus de mult că la praznicul Episcopiei Aradului sînt
de faţă delegaţi ai Departamentului Cultelor, înalţi reprezentanţi ai autorităţilor locale
de stat. Mulţumindu-le pentru participare, şi prin dumnealor înaltei ocîrmuiri a ţării,
domnului Ion Roşianu, Preşedintele Departamentului Cultelor, conducerii judeţelor
Arad şi Hunedoara, îi asigurăm nu numai de loialitatea noastră, ci şi d e hotărîrea
de a nu p recu p eţi nimic în sprijinirea p e mai "departe a eforturilor poporului tinzînd
la înălţarea patriei pe noi cu lm i d e p ro g re s şi bunăstare.
Sinceră mulţumire simt n evoia să adresez stimaţilor reprezentanţi ai celorlalte
culte religioase, care alăturîndu-ni-se în atari m om ente dem onstrează a tît unitatea
noastră în mărturisirea aceluiaşi Dumnezeu, cît şi apartenenţa noastră la aceeaşi slu
jire a poporului şi patriei căreia aparţin, la prom ovarea aceloraşi idealuri de pace,
progres şi bunăstare în întreaga lume.
4

Un cuvînt aparte doresc să adresez preoţilor şi monahilor, binecinstitorilor c r e ş 
tin' şi creştine adunaţi aici, prin ei tuturor eparhioţilor arădeni şi hunedoreni. La
praznicul de acum, ca mereu de-a lungul vremii, aţi d o v e d it ataşament faţă de Bise
rică şi- legea străbună, dragoste şi respect faţă de ierarhii voştri. Afecţiunea cu care
înconjuraţi pe cel aşezat a v ă fi îndrumător spiritual v ă ridică mai mult în preţuirea
cc v ă dăm. Fiţi mereu astfel şi Dumnezeu v ă v a răsplăti din belşug pentru toate, in
acelaşi timp nu uitaţi o clipă de chemarea ce v ă face Biserica de a munci cu sîrg
pentru ţară şi fericirea ei. Trăim zile măreţe cînd sub ochii noştri se plăm ădeşte
o viaţă nouă şi un om nou. Contribuţia fiecăruia dintre noi este necesară şi preţioasă.
Să ne-o aducem cu convingere şi jertfelnicie, convinşi că toate Sînt spre mărirea Iul
Dumnezeu şi binele obştesc.

VIATA BISERICEASCA

679

In fine, e m om entul să închei, nu însă înainte de a rosti o vorbă special rezer
vată P. S. Episcop Visarion.
Ştiu cît de mult aţi aşteptat ziua de azi. Dorinţa v i s-a împlinit ; arhiereul ales
vă stă alături. î l v e ţ i a v e a mereu împreună, gata să v ă asculte, deschis pentru a vă
înţelege, neşovăielnic în a v ă urma. In el v e ţ i a v e a pe cel mai apropiat colaborator.
Nu mă îndoiesc că şi P. S. V oastră îl v e ţ i cultiva astfel ca laolaltă să oferiţi tutu
ror model de conlucrare, de îngăduire reciprocă, de dragoste roditoare.
Tatăl ceresc să v ă ajute a rămîne mereu strîns-uniţi în săvîrşirea binelui, în
slujirea Bisericii şi patriei, în prom ovarea intereselor eparhiei şi în sprijinirea pro g re
sului pe toate planurile. Amin.
In continuare, Pr. Liviu Budura, protoiereu de Brad a vorbit în numele clerului
din eparhie, iar Dl. Barbu JRovenţa, în nuimele Adunării eparhiale şi al credincioşilor.
A urmat cuvîntarea P. S. Arhiereu-vicar Gihierasim Hunedoreanul.
A s e m e n e a Proorocului David care striga lui Dumnezeu înspăimîntat : «Cine-s eu
Doamne Dumnezeule, şi ce-i casa mea d e m -ai înălţat aşa... iată v e s te ş ti despre casa
robului tău în viitor şi p r iv e şti la mine, ca la un om mare, Doamne Dumnezeule»
(I Regi XVII, 16— 17), aşa strig, înalţ şi eu glasul meu în aceste clipe către Preaînaltul Dumnezeu care «m-a îmbrăcat întru podoabă şi m-a încununat cu cunună de
pietre scumpe», a căutat spre smerenia mea, chemîndu-mă la cea mai înaltă treaptă
bisericească — slujirea arhierească.
Ce este arhieria, sau cum trebuie să fie arhiereul, ne spune însuşi Sfîntul A p o sto l
P a v e l : «să se asemene întru toate fraţilor săi, ca să fie arhiereu m ilostiv şi credin 
cios în cele către Dumnezeu spre a curăţi păcatele poporului» (Evr. II, 17), prin p u te 
rea dată de Mîntuitorul Hristos Sfinţilor A p o sto li cînd a zis : «luaţi Duh Sfînt : cărora
veţi ierta păcatele se v o r ierta, şi cărora le v e ţ i ţinea v o r fi ţin u te » (Ioan X X , 22— 23).
«Deci arhiereul este luat dintre oameni şi rînduit pentru oameni, să fie îngăduitor
cu cei neştiutori şi rătăciţi, deoarece şi el este cuprins de slăbiciune» (Evr. V , 2), căci
fiind el însuşi ispitit, în ceea ce a pătimit poate şi celor ispitiţi să le ajute (Evr. II, 17).
Arhiereul d e şi e s te luat dintre oameni dar * prin chemarea ce i s-a făcut de
Dumnezeu, este cel ce m ijloceşte mîntuirea fiecărui creştin harul mandatat primit
dc Ia Marele Arhiereu, Mîntuitorul Hristos.
îngerii se minunează de o v e d e n ie ca aceasta : mulţi din Sfinţii Părinţi ai Bise
ricii au fost cuprinşi de frică, gîndind la înalta treaptă a arhieriei, zăbovind a primi
această dem nitate bisericească. Pe cît este de înaltă puterea arhiereului, pe atît de
mare este răspunderea sa pentru că celui ce i se dă mult, răspunde mult, aşa cum
reiese din parabola talanţilor din Evanghelie. De n-ar fi fost acel cuvînt aspru din
parabola cu talanţii «din gura ta te v e i judeca slugă vicleană» sau cum mărturiseşte
şi Sfîntul A p o s to l P a v e l : «va i mie de nu v o i p ro p o vă d u i Evanghelia care mi-a fost
încredinţată», aş fi ales mai bine liniştea unei chilioare, deoarece în linişte îţi g ă 
seşti mîngîiere.
De aceea sînt conştient că un slujitor al Bisericii nu v a fi un «lucrător d e s 
toinic în via Domnului, dacă nu v a j i în acelaşi timp un lucrător sîrguincios alături
de poporul din care face parte». Slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor este misiunea
cea mai înaltă, pe care o poate a v e a un muritor în viaţa aceasta.
♦

V

Mult regretatul preot şi scriitor G ala Galaction
sale, că ,«puterea învăţătorească, puterea sacramentală
nate în persoana episcopului. A c e st episcop poate fi
oatriarh şi s ă v îr ş e ş te toate tainele... Toţi clericii care
i

preciza în una din scrisorilc
şi puterea pastorală s î n t ‘adusimplu vlădică, mitropolit sau
nu sînt episcopi, oricare ar fi,
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uneori, darurile şi importanţa lor personală, sînt totdeauna reprezentanţii şi îm pu ter
niciţii episcopului de care atîrnă».
Faptul că m-aţi înconjurat cu atîta dragoste, cler şi credincioşi, un Hor de
teamă mă stăpîneşte în aceste clipe, gîndindu-mă că nu v o i putea fi la înălţimea
aşteptărilor frăţiilor voastre, a v în d în faţă şirul marilor ierarhi ca : Ilie Iorest, Sava
Brancovici, sau : Visarion şi Sofronie şi atîţia alţii care şi-au plămădit sudoarea, s în 
gele şi nădejdea cu glia strămoşească pe care au smuls-o, au d ezlegat-o din obezi,
purtîndu-le ei pe trupurile martirice ca să fim noi azi liberi şi fericiţi pentru a păstra
neştirbit tezaurul dreptei credinţe lăsată de strămoşii noştri ce s-au luptat cu vajnică
dîrzenie în decursul veacurilor.
încredinţat că darul lui Dumnezeu mă v a însoţi şi întări în noua ascultare şi
că v o i fi încălzit de dragostea sinceră a frăţiilor voastre, cu toată inima v o i încerca
să-mi dau silinţa ca în activitatea mea ce v o i desfăşura-o de acum încolo în această
de Dumnezeu-păzită eparhie a Aradului, sub oblăduirea întîistătătorului şi Prea Sfin
ţiei Sale Dr. Visarion Aştileanu să-i fiu cel mai apropiat colaborator şi împreunăslujitor săvîrşind cele sfinte pentru cîştigarea mîntuirii credincioşilor, fraţi între ei, ca
cei ce sînt fiii lui Dumnezeu.
Ceea ce s-a vă zu t astăzi că s-a făcut, este vo rb a de o instalare a unui ierarh
titular, cum a ţi avut prilejul să v e d e ţ i în ultimele două decenii. A s tă zi aţi fost mar
tori ai unei hirotonii în arhiereu, fapt întîlnit mai rar şi poate unicul în această
catedrală. Prin aceasta serbarea de astăzi capătă şi mai multă importanţă pentru
cele să v îrşite în această sfîntă catedrală ortodoxă. Şi ţin să mai precizez, că acest e v e n i 
ment atît de important ce ne-a umplut sufletele de bucurie se datoreşte întîistătătorului
ucestei eparhii, Prea Sfinţitul Dr. Visarion Aştileanu care a 'binevoit să solicite
Sfîntului Sinod al Bisericii O rto d o x e Române ca smerenia noastră să fie aleasă vicar
Ia această eparhie şi Onoratului Departament al Cultelor care a aprobat, recomandîndu-mă totodată la Consiliul de Stat pentru a fi recunoscut, ceea ce s-a şi făcut prin
Decret preziden ţial .
#

După cum v e d e ţi, sînt primul colaborator al Prea Sfinţitului Dr. Visarion A ş t i 
leanu, eparhiotul de drept al acestei eparhii, pentru care ţin să-i mulţumesc din suflet,
asigurîndu-1 totodată de tot sprijinul şi d e v o ta m e n tu l meu.
V o i căuta deci, să fiu ascultător sfaturilor Prea Sfinţiei Sale ce mi le va da şi
împlinitor a tot ce mi se v a da să fac. Ca cel ce sînt cel mai apropiat colaborator al
Prea Sfinţiei Sale, îmi îngădui să fac prima rugăminte ca unor fraţi şi fii duhovniceşti
ca să dăm toată ascultarca întîistătătorului eparhiei noastre ca unui adevărat părinte.
M-aş întrista ca şi altădată Sfîntul A p o sto l P avel cînd auzea despre partide, că : «eu
sînt al lui Pavel, iar eu al lui Apollo, iar eu al lui Chifa, iar eu al lui Hristos» (I Cor.
I, 12), zic dacă aş auzi că s-ar întîm plă diferite păreri sau deosebiri în a aprecia
într-un fel sau altul activitatea ce p riv e şte misiunea noastră de slujitori ai Domnului
nostru Iisus Hristos, Arhiereul cel Mare, fiind şi Dumnezeu, m-ar mîlmi foarte mult.
Micile deosebiri — gesturi sau practici tradiţionale — se pot rezolva cu uşurinţă cu
duhul blîndeţii şi al dragostei că sîntem de aceeaşi credinţă.
V ă îndemn părinteşte să stăruim cu toţii, «făcînd cereri , rugăciuni, mijlociri, mul
ţumiri pentru toţi oamenii» (I Tim. II, 1— 3), aşa cum s-au rugat totdeauna strămoşii
noştri în această catedrală în frunte cu toţi ierarhii cc-au slujit aici, păstrînd cu
sfinţenie credinţa cea adevărată, îndemnînd totodată ca tot poporul român să nu-şi
uite limba şi credinţa în care s-a născut şi a trăit pe aceste meleaguri :i storice şi
scumpe nouă, unde s-a zămislit poporul român acum două mii de ani.
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Ma simt fericit că Dumnezeu m-a u n d u it să slujesc în aceste locuri şi să port
numele de «Hunedoreanul», pe unde am trudit cu ani în urmă apărînd cu toată puterea
glia lăsată de strămoşii noştri, în timpul celui de al doilea război mondial. Descopăr
acum a c e a d ă taină că nimic nu-i la întîmplare. Providenţa divină rlnduieşte după
atotştiinţa sa ca mîntuirea oamenilor să ise săvîrşească în fel şi chip prin aleşii săi.
Mi-a fost dat ca mai bine de 15 ani să fiu stareţ la Mînăstirea Putna din «Dulcea
Bucovină» unde-şi odihneşte rămăşiţele pămînteşti, Ştefan cel Mare la al cărui căpătii
arde veşn ic candela, simbol al recunoştinţei ce i-o poartă întregul popor român.
Aici am văzut puterea credinţei, a întregului neam încrezător în biruinţă, în
dreptate, în independenţă, stăpîn în ţara lui. M onum entele cît şi obiectele de artă
lăsate moştenire de strămoşii noştri, oglindesc puterea de creaţie a geniului românesc
şi credinţa totodată.
Se cuvine ca înainte de încheiere, să înalţ'rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu
pentru toate cele să v îrşite în această sfîntă zi în care am primit deplinătatea harului
sfînt prin punerea mîinilor prea sfinţiţilor ierarhi ce-au invocat prin rugăciuni darul
Duhului Sfînt de a se coborî p este smerenia mea şi a mă sfinţi în arhiereu.
Prinos de recunoştinţă aduc înaltei conduceri de stat în frunte cu Domnul
Preşedinte Nicolae Ceauşescu pentru încrederea ce mi-a acordat-o recunoscîndu-mă
în postul de vicar al eparhiei Aradului, şi asigur pe domnia Sa că v o i munci cu
puteri sporite pentru progresul Bisericii străm oşeşti şi al patriei noastre dragi.
1

A le se şi respectuoase mulţumiri Prea Fericitului Părinte
ce %mi-a fost părintele duhovnicesc, sub a cărui ocrotire şi
acum în eparhia M o ld o v e i pe care a p ă sto rit-o mai bine de
rugîndu-1 totodată ca şi în viitor să mă bucur de acelaşi sprijin

Patriarh • Iustin Moisescu,
povăţuire am fost pînă
20 de ani ca mitropolit,
părintesc.

' De asemenea, mulţumesc reprezentanţilor Departamentului cultelor, rugîndu-i să
fie interpreţii sentim entelor de recunoştinţă faţă de Preşedintele Departamentului C u l
telor şi faţă de colaboratorii săi ce m-au sprijinit în întreaga mea activitate.
înalţilor ierarhi liturghisitori şi participanţi vii mulţumiri cu recunoştinţă p e n 
tru osteneala ce şi-au luat-o de a participa la această mare sărbătoare a eparhiei
noastre în general şi a mea în special.
Autorităţilor de stat care reprezintă ju deţele Arad şi Hunedoara, sincere m ul
ţumiri şi recunoştinţă, rugînd pe domniile lor să fie interpreţii celor mai alese sen ti
mente faţă de domnii preşedinţi ai Consiliilor populare judeţene.
Participanţilor din partea celorlalte culte d eo seb ite mulţumiri, asigurîndu-i pe
domniile lor că mă v o i strădui din tot sufletul pentru a conlucra la realizarea păcii
şi adevărului în întreaga lume, păstrînd cele mai bune relaţii de prietenie spre slava
lui Dumnezeu ai cărui fii sîntem cu toţii.
Prea cucernicilor părinţi din eparhia Aradului cît şi din celelalte eparhii, mul
ţumiri pentru dragostea frăţească ce au arătat-o cu această, ocazie. Părinţilor stareţi şi
celorlalţi părinţi şi maici, slujitori şi participanţi, aceleaşi calde şi sincere mulţumiri.
Tuturor credincioşilor ce-au participat la această sfîntă slujbă, 'mulţumiri şi alese
sentimente de preţuire, asigurîndu-i că în sm eritele mele rugăciuni v o i mijloci la
Bunul Dumnezeu să le dea cele de trebuinţă atît pentru via ţa aceasta cît şi pentru
fericirea cea adevărată — mîntuirea sufletului — rugîndu-i totodată să mă aibă fie
care în inima sa ca un părinte şi frate doritor de tot binele şi să-şi amintească de
smerenia mea în rugăciunile ce le înalţă lui Dumnezeu, potrivit cuvîntului Sfintei
S c r ip tu r i: «rugaţi-vă unul pentru altul».

682
"

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă
1

Un pios gîncl închin memoriei părinţilor mei trecuţi la Domnul, ce mi-au dat
viaţă şi au ostenit din greu creîndu-mi posibilităţi de a mă iorma, inspirîndu-mi mai
ales credinţă mare şi încredcre în viaţă prin muncă şi cinste faţă de ţara în care
m-am născut.
Rog a mi se perm ite ca să reînnoiesc omagiile mele de recunoştinţă Prea • Sfin
ţiei Sale Dr. Visarion Aştileanu, episcopul acestei eparhii, pentru dragostea părin
tească faţă de mine, asigurîndu-vă totodată că v o i fi alături de Prea Sfinţia Sa şi
împreună-lucrător în via Domnului şi Mîntuitorului nostru lisus Hristos. A m i n !
$

»

La sfîrşit s-a săvîrşit un T edeum pentru conducătorii Bisericii Ortodoxe Române
şi ai statului nostru.
La orele 14.00, eparhia Ara/dului a oferit un dejun oficial în cadrul căruia au
rostit discursuri: P. S. Episcop Visarion al Aradului, P. S. Episcop - V asile al Oradiei
— 'în numele Sinodului mitropolitan; P. S. Episcop-viear Timotei Lugojanul, — în
numele colegiilor de s t u d i i ; Mons. Francisc Oîah, protoiereu romano-catolic de A r a d ;
Dl. Gheorghe Jitariu, fost profesor al noului arhiereu ; Pr. Gheorghe Hranisavlievici,
conducătorul Vicariatului ortodox isîrb din Timişoara ; Past. Iosif Gdnczi, protoiereu
reformat din Arad ; Rabinul Baruch Lerner diin Arad ; Arhidiac. Prof. Ioan Ivan — în
numele Seminarului teologic N eam ţ; Pr. Teodor Bodnar — în numele personalului de
la Mitropolia M oldovei şi Pr. Renaldo Vasiliu din Rădăuţi.
A luait apoi cuvîntul reprezentantul Departamentului Cultelor, care a vorbit în
numele preşedintelui Departamentului Cultelor, Ion Roşianu, cît şi în numele celorlalţi
reprezentanţi ai Autorităţilor locaje prezenţi la festivitate.
In 'încheiere, a făcut urări P. S. Visarion şi P. S. Gherasim de a conlucra armo
nios pentru binele credincioşilor.
1
Tuturor a răspuns P. S. Arhiereu-vicar Gherasim Hunedoreanul ară/tîndu-şi recu
noştinţa faţă de Sfîmtul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi de conducerea Statului
nostru, pentru 'alegere şi recunoaştere, şi a mulţumit tuturor celor care au luat cu vîn 
tul şi au participat la hirotonia şj instalarea sa.
Dr. C. VASILIU şi P. Diac.-HUREZl

♦
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DIN ACTIVITATEA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
ÎN ÎNTRUNIRI INTERCREŞTINE
ÎNTÎLNIRI INTERCONFESIONALE PESTE HOTARE
CONFERINŢA MONDIALĂ A REPREZENTANŢILOR RELIGIILOR
PENTRU PACE TRAINICĂ, DEZARMARE ŞI RELAŢII JUSTE 'ÎNTRE POPOARE,
DE LA M OSCOVA
Intre 6— 10 iunie 1977 au avut loc la M oscova lucrările Conferinţei mondiale
«Reprezentanţii religiilor pentru pace trainică, dezarmare şi relaţii juste intre popoare»,
la care au participat 650 reprezentanţi ai religiilor : creştină, budistă, hinduistă, şintoistă
şi musulmană din 107 ţări ale lumii, ca şi delegaţi >şi observatori ai diferitelor orga
nizaţii religioase mondiale.
Din România a participat o delegaţie >a cultelor, condusă d e I. P. S. Mitropolit
Nicolae al Banatului, alcătuită d i n : P. S. Episcop-vicar Adrian Botoşăneanul, P. S.
Episcop-vicar Epifanie Tomitanul şi Pr. Constantin Pârvu, vicar administrativ patriar
hal '(Biserica Ortodoxă R om ână); Dl. Ejpiscop Laszlo Paipp (Biserica Reformată); Dl.
Asist. Hans Klein (Biserica Luterană ) ; Past. Joachim Ţunea (Cultul baptist) şi Dl.
Muftiu Mehmed Iacub (Cultul musulman).
Din prezidiul de onoare al Conferinţei au făcut parte intre alţii Sanctitatea Sa
Nicolae al V l-lea Patriarhul A le x a n d r ie i; Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen al M os
covei şi al întregii R u s ii; Sanctitatea Sa Patriarhul Maxim al B u lgariei; Sanctitatea
Sa Patriarhul David V al G e o r g ie i; Sanctitatea Sa Patriarhul Vasken I, Gatolicos al
tuturor armenilor etc.
Prezidiul de lucru a fost condus de I. P. S. Mitropolit Juvenalie de Tuia şi Belev
(Biserica Ortodoxă Rusă), care a deschis lucrările Conferinţei, propunînd oa anii pînă
la tanul 2000 să fie decretaţi ani ai păcii.
Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen a rostit un cuviînt d e salut, in care a spus intre
a lt e le : «Sensibilitatea faţă de realităţile existente determină pe reprezentanţii diferi
telor religii să dialogheze, să ia hotăriri comune şi să 'acţioneze în comun. O pace
durabilă, dezarmarea şi relaţii juste intre popoare sînt expresia cea mai elocventă a
nevoilor timpului nositru şi sînt de asem enea un obiectiv către care noi aspirăm
cu toţii».
Dl. V. A. Kuroedov, preşedintele Consiliului pentru problemele cultelor din
U.R.S.S., a dat citire mesajului D-lui A lex e i Kosîghin, preşedintele Consiliului de
Miniştri al U.R.S.S., adresat Conferinţei. De asemenea s-a dat citire celorlalte mesaje
adresate participanţilor la Conferinţă.
Raportul principal a fost prezentat de Muftiul Ziaudin Khan Ibn Ichan Babakhan
(U.R.S.S.), care a reliefat apropierea diferitelor religii în concepţia lor despre pace,
necesitatea şi posibilitatea cooperării interreligioase pe o platformă a păcii. De a s e 
menea, a trecut în revistă situaţia internaţională şi a abordat problemele majore care
fac obiectul discuţiei prezentului forum.
Au prezentat coreferate canonicul Burgess Carr, secretar general al Conferinţei
pan-africane a Bisericilor, la t e m a : «Pentru o pace trainică», canonicul Raymond
Goor, roma no-cat ol ic din Belgia, la temia «Pentru dezarmare» şi I. P. S. Mitropolit
Paul Gregorios, de Delhi (Biserica Siriană din India), la tema «Pentru relaţii juste
intre popoare».
Discuţiile au continuat apoi pe grupe de lucru.
I. P. S. Mitropolit N icolae al Banatului, luînd cuvîntul în cadrul primei grupe
de lucru, a expus în general bazele colaborării diferitelor religii în slujirea păcii şi
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în special a vorbit despre destinderea internaţională şi conflictele politice iîn diferite
regiuni ale lumii. A evidenţiat faptul că între destindere şi soluţionarea problemelor
majore 'ale omenirii există o evidentă interdependenţă şi a precizat că religiile lumii
pot contribui, de pe poziţiile lor, la crearea unor opinii favorabile destinderii.
Pastorul /. Ţunea a vorbit în aceeaşi grupă despre rolul O.N.U. în consolidarea
păcii internaţionale.
P. S. Episcop Epiîanie Tomitanul, luJînd cuvîntul in grujpa a Il-a de.lucru, a pre
zentat poziţia României cu privire la dezarmare, în vederea instaurării unei păci trai
nice în lume. A ilustrat cu cit'ate biblice poziţia creştină, şi în special a Bisericii noas
tre, cu privire La responsabilitatea pe care o au creştinii pentru asigurarea
păcii
în lume.
•
Dl. Asist. Hans Klein a vorbit în -aceeaşi grupă despre modul în care cultele
religioase din România îşi aduc contribuţia ia crearea unei atmosfere de colaborare
şi pace în lume.
P. S. Episcop-vicar Adrian Botoşăneanul, luînd cuvîntul în grupa a Il-a de lucru,
a prezentat poziţia Bisericii Ortodoxe Române şi a Ortodoxiei în general cu privire
la rasism şi apartheid, ca situaţii care afectează drepturile omului şi demnitatea umană.
în cadrul aceleiaşi grupe, Pr. Constantin Părvu, a luat cuvîntul în legătură cu
problemele privind populaţia, ecologia şi migraţiile. A arătat că, de pe poziţiile lor,
Bisericile şi religiile pot educa pe credincioşii lor, astfel ca problema creşterii popu
laţiei, ca şi toate celelalte probleme actuale puse în ecologia socială, să nu fie co n 
siderate ca m otive de îngrijorare pentru lume.
în continuare, lucrările Conferinţei au programat întîlniri pe religii. în cadrul
acestora s-au purtat discuţii reflectând atitudinea participanţilor ifaţă de problema
păcii. De asemenea, s-au discutat sarcinile care revin în mod special fiecărei religii
în ceea c e priveşte dezvoltarea şi aplicarea ideilor exprimate în Conferinţă, în pro
blema păcii.
In grupa participanţilor musulmani, Dl. Muftiu M ehmet Iacub, a relevat condi
ţiile
de deplină 'libertate religioasă de care se bucură credincioşii musulmani
în România.
Conferinţa a adoptat un comunicat final şi două documente : Apelul adresat per
sonalităţilor religioase şi credincioşilor tuturor religiilor din lume, ca şi apelul adresat
guvernelor tuturor ţărilor lumii.
Membrii Prezidiului de onoare şi ai Prezidiului de lucru au fost primiţi la Kremlin
de Dl. S. Niazbecov, vicepreşedinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. şi
de Dl. M. Gueorgadze, secretar al Prezidiului.
Consiliul pentru problemele cultelor din U.R.S.S. a oferit o recepţie în cadrul
căreia Dl. V. Kuroedov a rostit un cuvînt de salut.
Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen al M oscovei şi al- întregii Rusii a oferit de ase
menea o recepţie.
S-a organizat o conferinţă de presă pentru ziariştii sovietici şi străini.
Delegaţia Cultelor din România a fost primită de Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen
al M oscovei şi al întregii Rusii.
în timpul şederii în Uniunea Sovietică, participanţii la Conferinţă au cunoscut
aspecte privind activităţile Bisericilor locale şi ale asociaţiilor religioase. De asem e
nea au participat la un concert de muzică religioasă rusă.
LUCRĂRILE ADUNĂRII MOND/IALE A CONSTRUCTORILOR -PĂCII
Delegaţii români au sosit la Varşovia, cu avionul, la 5 mai. Capitala' Poloniei,
atît de greu încercată împreună cu întregul popor polonez, care în cursul ultimului
război mondial a pierdut 6 milioane de oameni ca victime ale fascismului, a fost timp
de şase zile gazdă pentru reprezentanţii mişcării de pace din toate continentele, întru
niţi sub egida Consiliului Mondial al Păcii. Au participat la această mare adunare
peste 1500 de delegaţi din 125 de ţări, «reprezentînd organizaţii naţionale şi interna
ţionale, angajate în opera de făurire a unui climat de pace şi prosperitate pentru
toate popoarele.

p r e z e n t a n ţ i i Biseri ci l or c r e ş t i n e şi C u l t e l o r religioase clin R o m â n i a la C o n f e r i n ţ a M o n d i a l ă a religiilor
ele la M o s c o v a
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Au luat parte reprezentanţi din (partidele politice şi ale mişcărilor de eliberare
naţională, reprezentanţi de organizaţii sociale, feminine, de tineret, sindicale, repre
zentanţi de culte creştine şi necreştine şi alte categorii sociale. Au fost prezenţi d e le 
gaţi ai Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ai organismelor sale specializate.
Din sinul Bisericilor ortodoxe a luat .pante: Mitropolitul Filaret al Kievului (Pa
triarhia Moscovei), Arhiepiscopul Antim Nica al Tomisului şi Dunării de Jos (Patriar
hia Română), Patriarhul Maxim al Bu/lgariei şi Mitro-politul Pancratie de S'tara-Zagora
(Patriarhia Bulgară), Prof. Vendiktos Englezakis (Biserica Ciprului), Mitropolitul Vasile
al Varşoviei (Biserica Autocefală a Poloniei). Reprezentanţii de culte ortodocşi au
luat (parte în cadrul organizaţiilor şi mişcărilor naţionale pentru apărarea păcii.
între organizaţiile religioase internaţionale amintim : Conferinţa Creştină pentru
Pace, .reprezentată de vicepreşedintele ei, episcopul Tibor Bartha din Ungaria, de
Mitropolitul Filaret, exarhul Patriarhiei M oscovei pentru Europa Occidentală, membru
în comisia de lucru şi de alţi m em b ri; Conferinţa de la Berlin a Creştinilor Catolici
din Ţările Europene (preşedinte Otto Hartmut Fuchs, R.D.G.) ? Uniunea Internaţională
a Tineretului Muncitoresc Creştin (Michel M a r v ille ); Conferinţa pentru Pace a Budiştilor din Asia (în frunte cu Lama Flamba din Mongolia).
Delegaţia română la forumul de la Varşovia, prezentă iîn numele Comitetului
Naţional pentru Apărarea Păcii, a fost formată din 13 .persoane reprezentative în frunte
cu Prof. Mihnea Gheorghiu, preşedinte al Academ iei de Studii Sociale şi Politice. Din
delegaţie fac parte D-na Sanda Rangheţ, secretara Comitetului Naţional pentru Pace,
Prof. Jean Livescu, preşedinte al Comitetului naţional pentru UNESCO, Prof. Dumi
tru Chiţoran, prorector al Universităţii din Bucureşti, I. P. S. Antim al Tomisului şi
Dunării de Jos etc.
Deşi Adunarea a avut un profil foarte variat, prin participarea de, delegaţi din
diverse .regiuni ale lumii, de diferite rase, naţionalităţi, religii şi concepţii de viaţă,
lucrările ei s-au desfăşurat într-o atmosferă de echilibrată reprezentare, de caldă
unitate şi entuziasm.
Şedinţele Adunării Mondiale a Constructorilor Păcii s-au ţinut ,în majoritate în
Sala Congreselor din Palatul Ştiinţelor şi Culturii, decorată cu simbolul păcii — Porum
belul Păcii al lui Picasso — şi alte embleme şi inscripţii pentru pace, in diferite limbi.
La 'începutul lucrărilor, în ziua de 6 mai, a fost prezentat un film documentar
asupra distrugerilor suferite de Varşovia din partea agresorilor nazişti şi cu privire
la eforturile eroice pentru reconstrucţia Capitalei.
Apoi s-a constituit un prezidiuim, format din reprezentanţii tuturor ţărilor şi orga
nizaţiilor aflate la Adunare. Din partea delegaţiei române a luat loc în prezidium,
conducătorul delegaţiei Prof. Mihnea Gheorghiu. între invitaţii de onoare se aflau
personalităţi de seamă din conducerea de Stat a Poloniei, în frunte cu Edward Gerek,
secretarul general al Partidului Muncitoresc Polonez, Yasser Arafat, conducătorul Miş
cării pentru Eliberarea Palestinei, Francisco da Costa Gomes, fost preşedinte al Portu
galiei, Luis Corvalan, secretar general al Partidului Comunist din Chile, Hortensia
Bussi Allende, soţia fostului preşedinte Allende din Chile.
Edward Gerek, Prim-secretar al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, în numele
autorităţilor supreme de stat şi al poporului polonez, a salutat p e participanţii Adu
nării, ca purtători de cuvînt ai opiniei publice a tuturor popoarelor şi le-a exprimat
urări de succes în dezbaterile lucrărilor închinate păcii. Intre altele a s p u s : «Noi
trebuie să dezvoltăm sentimentul de coresponsaibilitate pentru soarta lumii şi convin
gerea în eficacitatea acţiunii comune a indivizilor, a grupărilor şi a popoarelor. Istoria
este opera oamenilor şi depinde numai de; oameni de a şti să-i dea o formă nouă,
cu adevărat umană».
După aceea, s-a oferit preşedinţia lucrărilor lui Romesh Chandra, din India, secre
tar general al Consiliului Mondial al Păcii. Adresiîndu-se Adunării, în cuvîntarea sa
de descihidere, preşedintele Chandra a omagiat poporul polonez pentru contribuţia pe
care o aduce la cauza păcii şi a subliniat necesitatea intensificării forţelor păcii în
faţa noilor tentative de tensiune manifestate de imperialism în diverse părţi ale lumii.
Prezidiul Adunării a adus la cunoştinţă primirea de mesaje de salut din partea
lui Leonid Brejnev, secretarul general al Partidului Comunist din U.R.S.S., Kurt ValdB.O.R.
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hei-m, secretar u/l general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, N icolae Ceauşescu, Preşedin
tele Republicii Socialiste România şi de la mulţi alţi conducători de state. în mesajul
Preşedintelui Republicii Socialiste România se arată, între altele, atitudinea fermă a
poporului român, alături de toate forţele progresiste, ale contemporaneităţii, pentru
instaurarea în viaţa internaţională a unor principii, care să ducă la întronarea unui
climat de încredere şi securitate şi a unei largi colaborări dintre popoare, pentru
făurirea unei lumi mai bune şi mai drepte. Preşedintele Adunării R. Chandra aduce
mulţumiri călduroase pentru m esajele primite.
A luat cuvîntul Yasser Alafat fiind ovaţionat de întreaga Adunare. înaltul oaspete
a mulţumit pentru invitaţia de a participa la Adunare şi pentru călduroasa întâmpi
nare c e i s-a făcut, p e care le-a apreciat ca manifestări de solidarizare cu lupta pe
care poporul său o duce pentru cauza eliberării şi independenţei Palestinei.
în continuare, s-a dat cuvîntuil reprezentanţilor din partea organismelor specia
lizate ale O.N.U.-ului şi altor vorbitori. Este deosebit de viu aplaudată venirea la
tribună a fostuilui preşedinte al Portugaliei Francisco da Costa Gomes şi a unui. repre
zentant al Vietnamului.
în intervenţia sa, reprezentantul ţării noastre, Prof. Mihnea Gheorghiu, arată
poziţia României faţă ‘ de problemele internaţionale legate de cauza păcii şi relevă
importanţa opiniei publice şi a forţelor progresiste pentru realizarea destinderii şi a
colaborării, precum şi a progresului social în lumea întreagă.
Lucrările au continuat în ziilele de 7, 8 şi 9 mai, în comisii şi grupe de lucru :
mese rotunde, reuniuni pe continente, forumuri. Delegaţii au participat la activitatea
celor zece comisii, ale căror teme de mare actualitate constituie însăşi problematica
întrunirii de la Varşovia.
Comisia I : în cetarea cursei înarmărilor şi dezarmarea.
Comisia I I : D ezvoltarea şi noua Ordine economică internaţională.
Comisia I I I : Securitatea şi cooperarea în Europa. Importanţa mondială a Actului
îinal de la Helsinki .
Comisia IV : Pace şi justiţie în Orientul Apropiat.
Comisia V : Solidarizarea cu lupta contra colonialismului şi apartheidului, p e n 
tru independenţă naţional.
Comisia V I : Nealinierea, factor de pace şi independenţă. Lupta contra neocolonialismului şi a apartheidului, contra politicii imperialiste de destabilizare.
Comisia V I I : Drepturile omului.
Comisia V I I I : Lupta contra fascismului şi neofascismului.
Comisia
IX : Rasismul şi discriminarea.
Comisia
X : Protecţia mediului înconjurător.
La 8 mai, delegaţii au participat la dezbateri în cadruJl meselor rotunde, orga
nizare pe grupe sociale şi profesiuni: 1) parlamentari, 2) sindicalişti, 3) femei, 4) tineri
şi studenţi, 5) credincioşi, 6) oameni de ştiinţă, 7) scriitori, artişti şi creatori în muncă.
S-au dezbătut diverse modalităţi ale participării active a fiecărei categorii .în procesul
de edificare şi consolidare a unei păci durabile, precum şi în legătură cu responsa
bilitatea ce le revine în slujirea acestei nobile cauze.
în aceeaşi zi, s-au ţinut reuniuni ale delegaţilor pe continente: 1) Europa (cu
Statele Unite şi Canada), 2) Asia (cu Australia şi Noua Zeelandă), 3) Africa, 4) America
Latină şi Caraibele. în discuţiile purtate la aceste întruniri s-a acordat o deosebită
atenţie mobilizării opiniei publice mondiale pentru rezolvarea problemelor de actua
litate care frământă liniştea popoarelor, şi s-a subliniat necesitatea întăririi cooperării
economice, culturale şi sociale ân lume.

*
Duminică, 9 mai, sărbătorindu-se cea de a 32-a aniversare a victoriei
fascismului, un număr de 200 membrii ai Adunării, între care şi un grup din
română, au participat la un mare miting, organizat la Auschwitz, locul
mare lagăr nazist de exterminare a 4 milioane de oameni. Cu această ocazie
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împotriva
delegaţia
celui mai
s-a adop-
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tat un apel, adresat lumii întregi, ,în oare *se spune, intre altele : «Glasurile noastre
unite cu glasurile oare răisună din acest loc de martiriu,. de luptă şi de nimicire a
milioane de oameni, trebuie să fie auzit în întreaga lume, de toate popoarele, inclusiv
de cei care răspund de destinele Lumii. Noi credem şi ştim că o lume făr de războaie,
o lume de pace dreaptă şi durabilă şi o lume de cooperare între popoare, o lume în
care oamenii de pretutindeni să fie feriţi de teamă pentru existenţa lor, este posibilă
şi necesară».
în aceeaşi zi, s-au întrunit grupele de lucru în următoarele forumuri: 1) Coope
rarea mişcărilor de pace cu Naţiunile Unite, UNESCO, UNCTAD (Conferinţa Naţiunilor
Unite pentru comerţ şi dezvoltare) şi alte organisme interguverniamentale ; 2) Coope
rarea dintre organizaţiile neguvernamentale ; 3) Masis media şi mişcarea pentru pace ;
4) Studii,; cercetări pentru pace şi mişcarea pentru pace ; 5) Colectele de fonduri pen
tru edificarea păcii.
-în discuţiile purtate -în primul forum s-a apreciat că, Consiliul Mondial al Păcii,
ca organizaţie internaţională neguvernamentală preocupată de formarea şi dirijarea
opiniei publice, se bucură de o continuă popularitate în mijlocul maselor. Activitatea
sa este mult mai sporită şi în urma cooperării tot mai susţinute cu organizaţia O.N.U.
şi cu organismele sale specializate.
La forumul pentru cooperarea dintre organizaţiile neguvernamentale s-a insistat,
între altele, asupra necesităţii de a se întări colaborarea internaţională a organiza
ţiilor şi mişcărilor pentru pace neguvernamentare şi de a se utiliza mai mult posibili
tăţile acestora pentru crearea unei atmosfere de încredere şi d e solidaritate între
popoare şi pentru sprijinirea ţărilor -subdezvoltate.
în ziu<a de 10 mai, în şedinţă plenară, s-a -examinat situaţia din Africa de Sud
şi s-a manifestat solidarizarea cu lupta popoarelor din această regiune pentru inde
pendenţă.
S-au luat în dezbatere apoi rezultatele campaniei în favoarea noului Apel de la
Stockholm, pentru dezarmare şi interzicerea armelor atomice, pentru care au fost
strînse pînă în prezent 400 milioane de semnături. Strîngerea de semnături continuă,
demonstrînd conştiinţa trează a'oamenilor din toate continentele faţă de manifestările
îngrijorătoare care tulbură viaţa contemporană şi progresul omenirii.
în aceeaşi şedinţă într-o atmosferă de mare entuziasm şi în ovaţiile întregii
asistente, a avut loc ceremonia conferirii medaliei de aur «Joliot Curie», marelui luptă
tor pentru cauz-a democraţiei şi a păcii, Luis Corvalan, secretarul general al Partidului
Comunist din Chile. Oferindu-i medalia, preşedintele R. Chandra în cuvîntul său, a
arătat: «Acest mare om este pentru noi un exemplu de excepţională tărie morală, de
curaj şi patriotism. El este un simbol al credinţei iîn victoria finală a popoarelor, care
luptă împotriva fascismului şi a reacţiunii».
Adunarea a adoptat apoi textul unui mesaj adresat popoarelor şi guvernului
Uniunii Sovietice, care, an-ul acesta, va sărbători a 60-a aniversare a Marii Revoluţii
Socialiste din Octombrie 1917.
în şedinţa de după-amiază, :s-au citit şi s-au adoptat de plenul Adunării, rapoar
tele comisiilor şi a celorlalte grupe de lucru.
Dimineaţa zilei de 11 mai a fost rezervată alegerii noilor organe de conducere
ale Consiliului Mondial al Păcii. Romesh Chandra a fost ales în unanimitate în postul
de preşedinte. De asemenea au fost aleşi vicepreşedinţii, Biroul şi Prezidiul Consiliului
Mondial 'al Păcii. Din partea României au fost aleşi opt membri în Consiliul Mondial
al Păcii, iar Prof. Tudor Ionescu în Prezidiul acestui for.
în şedinţa plenară de după-amiază de încheiere a lucrărilor, s-a d.at citire şi s-a
adoptat, cu multă însufleţire, Apelul Adunării Mondiale a Constructorilor Păcii, adresai
topoarelor din lumea întreagă.
înainte de încheierea lucrărilor, preşedintele R. Chandra a oferit medalia d e • aur
Joliot Curie», preşedintelui Comitetului Naţional de Pace Polonez, Josef Cyrankiewicz,
pentr-u contribuţia sa şi a poporului polonez, ladusă cauzei păcii. Mulţumind pentru
îceastă cinstire J. Cyrankiewicz a spus : «Lucrările Adunării ne-au îmbogăţit cunoş
tinţele asupra problemelor lumii contemporane, asupra complexităţii proceselor care
se petrec în diferite continente. Actuala Adunare a dovedit că în prezent există, fără
Îndoială, condiţii pentru apărarea lumii de războaie şi pentru ca destinderea şi coexis-
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ten'ţa paşnică să fie un (proces ireversibil. Lupta pentru pace rămîne sarcina cea mai
nobilă şi .cea mai umanitară a Mişcării Constructorilor Păcii».
Membrii delegaţiei române au participat la toate lucrările Adunării şi la dezba
terile din comisii şi din celelalte grupe de lucru (mese rotunde, reuniuni -pe continente,
forumuri), cu care ocazie, în intervenţiile făcute, au prezentat poziţia ţării noastre în
problemele vitale ale umanităţii contemporane, înscrise pe ordinea de zi.
I. P. S. Antim a luat parte la dezbaterile mesei rotunde pentru credincioşi şi la
lucrările comisiei a V-a, cu tema : «Solidarizarea cu lupta împotriva colonialismului
şi apartheidului, pentru independenţă naţională», precum şi la forumul II «Cooperarea
între organizaţiile neguvernamentale».
La masa rotundă, organizată pentru cercurile de credincioşi şi reprezentanţii de
culte, în ziua de 8 mai, au participat 60 de delegaţi, de toate confesiunile -creştine,
precum şi musulmani, budişti şi hinduşi.
In Biroul întrunirii a fost ales preşedinte episcopul reformat T. Bartha (Ungaria),
raportor, conducătorul cultului budist Lama Hamba (Mongolia), m em b r ii: patriarhul
ortodox Maxim (Bulgaria), preotul romano-catolic SlanisHaw Owczarck, preşedintele
Asociaţiei «Caritas» {Polonia), episcopul Tadeusz M ajewcki (Polonia), protoiereul
vechi-oriental Solomon Selassie (Etiopia), o reprezentantă <a femeilor şi un reprezen
tant al laicilor.
Delegatul Bisericii Ortodoxe Române a relevat necesitatea ca reprezentanţii dife
ritelor credinţe religioase, părăsind vechile rivalităţi, să-şi unească eforturile şi să
coopereze pentru pacea şi dezvoltarea tuturor popoarelor punîndu-se în slujba armo
niei sociale şi a fericirii oamenilor. De asem enea a exprimat speranţa că această largă
întrunire va contribui la deschiderea de noi orizonturi în relaţiile dintre popoare şi
la crearea unui climat de destindere internaţională.
■S-a arătat că România depune eforturi stăruitoare pentru soluţionarea proble
melor care frămîntă omenirea de astăzi. Ea participă activ la acţiunile pentru apla
narea conflictelor dintre naţiuni pe calea tratativelor paşnice. Ea sprijină mişcările de
eliberare şi independenţă a popoarelor care încă se află su b dominaţia rămăşiţelor
colonialiste şi neocolonialiste, şi luptă pentru abolirea oricăror forme de discriminare
rasială.
Cultele religioase din România conştiente de misiunea lor convieţuiesc în bună
înţelegere şi sprijină eforturile întregului popor, la realizarea năzuinţelor sale de pace
şi progres.
în încheiere, s-au exprimat mulţumiri Dr-lui Janusz Stefanowicz pentru menţio
narea contribuţiei adusă de România, după cucerirea Independenţei sale, la recunoaş
terea drepturilor omului.
La sfîrşitul şedinţei, Biroul mesei rotunde a încheiat un document, în care rezumă
poziţiile adoptate în cadrul dezbaterilor. Cu toate deosebirile confesionale ale celor
prezenţi, se evidenţiază dorinţa lor fermă de a sprijini în comun Mişcarea Mondială
pentru Pace şi de a lupta pentru drepturile omului, pentru dezarmare şi dezvoltare.

*
Participarea I. P. S. Antim la Marea Adunare a Constructorilor Păcii a oferit
sprijinul unor noi contacte interortodoxe şi ecumenice, în cursul lucrărilor şi în afară de
acestea. La 11 mai, în penultima zi a şederii Ia Varşovia, I. P. S. Sa Antim a făcut o
o vizită frăţească I. P. S. Mitropolit Vaisile, conducătorului Bisericii Ortodoxe A uto
cefale din Polonia, la invitaţia acestuia, şi a participat, la săvârşirea Sfintei Liturghii
în catedrala mitropolitană din Varşovia, cu ocazia sărbătoririi Sf. Chirii şi Melodie.
La această solemnitate au luat parte de asemenea ca invitaţi Prea Fericirea Sa
Patriarhul Maxim al Bulgariei însoţit de I. P. S. Mitropolit Pancratie de Stara-Zagora.
Prof. Vendicktos Englezakis din Cipru şi protoiereul Solomon G. Selassie din Etiopia,
în prezenţa a numeroşi credincioşi ortodocşi.
La sfîrşitul Sfintei Liturghii, în cadrul unui Te-Deum, a avut loc ceremonia co n 
feririi ordinului Sfîntă Maria Magdalena invitaţilor amintiţi, participanţii la lucrările
Adunării Constructorilor Păcii. A ceeaşi distincţie a fost acordată şi ierarhilor Bise
ricii Ortodoxe Ruse, cu cîteva zile mai înainte. I. P. S. Mitropolit Vasile, încredinţând
ordinul bisericesc oaspeţilor săi, a adresat fiecăruia calde cuvinte de salut.
în cuvântul rostit, I. P. S. Sa V asile a adresat felicitări poporului român cu ocazia
sărbătoririi Centenarului independenţei de Stat a României. «Acest popor prieten nou!
— după cum s-a afirmat şi în cadrul lucrărilor Adunării — după ce a suferit secole
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întregi sub stăpînirea străină, a înţelets oa îndată după eliberarea sa, să asigure drep
turi şi libertăţi egale naţionalităţilor conlocuitoare din cuprinsul României». A evocat
de asemenea vechile legături frăţeşti dintre poporul român şi poporul .polonez, precum
şi ospitalitatea poporului român, oferită polonezilor după dezastrul suferit de Polonia
în anul 1939, cînd această ţară a fosit invadată de nazişti. Referindu-se la legăturile
bisericeşti, a menţionat rolul Mitropolitului de origină română, Petru Movilă al Kie
vului, în apărarea Ortodoxiei din părţile Ucrainei şi Poloniei, împotriva prozelitismului
catolic şi al uniaţiei.
La toate aceste aprecieri, I. P. S. Antim a mulţumit, arătînd că astăzi popoarele
noastre, libere de orice asuprire străină, luptă frăţeşte pentru construirea unei lumi
drepte şi paşnice. De asemenea s-au adus elogii poporului polonez pentru călduroasa
primire arătată, în calitate de gazdă, delegaţilor participanţi la Adunarea Construc
torilor Păcii şi s-au exprimat urări pentru întărirea legăturilor reciproce bisericeşti,
precum şi dintre popoarele noastre. La agapa oficială, dată Ia reşedinţa mitropolitană,
au participat pe lîngă oaspeţii invitaţi la catedrală, reprezentantul Oficiului de Stat
pentru probleme religioase de pe lîngă Consiliul de Miniştri, Taideusz Dusik şi protoiereul romano-catolic Silvester Konozal.
In aceeaşi zi, a luat parte la recepţia oferită de Consiliul Ecumenic Polonez pre
zidat de Rev. Witold Benedyktowicz (metodist).
Cu acest prilej, au luat cuvîntul mai întîi episcopul T. Bartha, care a făcut apel
la slujitorii cultelor să mobilizeze toate forţele pentru cauza păcii.
Reprezentantul Oficiului de Stat pentru probleme religioase T. Dusik a subliniat
că Bisericile au un potenţial încă neutilizat pentru mobilizarea maselor în favoarea
securităţii şi cooperării în lumea întreagă.
Recepţia ecumenică s-a încheiat cu un cuvînt de mulţumire din partea gazdei,
Rev. W. Benedyktowicz.
După o săptămână de lucru în comun, în cadrul acestei importante Adunări de
la Varşovia, destinată a aduce o contribuţie la promovarea idealurilor umane de pace,
prietenie şi colaborare între toate naţiunile lumii, delegaţia română s-a înapoiat în
tară, la 12 mai a.c.

f ANTIM
Arhiepiscopul Tomisului şi Dunării de Jos
PRINTRE FRAŢII DIN S.U.A
O
delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, formată din I. P. S. Mitropolit Nicolae
al Banatului, P. Cuv. Arhim. Pimen Zainea, stareţul mînăstirii «Sf. Ioan cel Nou» de
ia Suceava şi Dl. AuTel Jivi, asistent la Institutul teologic Universitar din Sibiu, a
vizitat, între 15 şi 28 iulie a.c. comunităţile ortodoxe române de pesite ocean.
Cu acest prilej un popas mai îndelungat a fost făcut la Detroit, centrul A rhie
piscopiei Misionare Ortodoxe Române din America, unde s-au transmis I. P. S. Arhie
piscop Victorin şi celor din preajma sa, clerici şi credincioşi, binecuvântările Prea
Fericitului Patriarh Iustin, purtarea de grijă a Sfântului Sinod al Bisericii-mame şi
dragostea fraţilor din ţara de baştină.
Duminică 17 iulie s-a slujit Sfânta Liturghie arhierească în catedrala «Sfînta
Treime» din Detroif, urmată de agapa oferită de consiliul parohial.
în duminica următoare, 24 iulie, membrii delegaţiei însoţiţi de I. P: S. Arhiepiscop
Victorin s-au deplasat la Lansing, din apropierea oraşului Chicago, unde s-a slujit
din nou liturghia arhierească şi a avut loc o întiîlnire cu membrii parohiei condusă
de P. C. Părinte Ioan Bugariu — vicar administrativ al Arhiepiscopiei Misionare.
Momentul coincizînd cu aniversarea naşterii I. P. S. Arhiepiscop Victorin, i s-au
transmis felicitări dn partea întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Române şi a tuturor
ceior prezenţi.
Pe parcursul timpului petrecut în S.U.A., membrii delegaţiei au avut întîlniri cu
^^neroşi preoţi şi credincioşi ortodocşi de origine română. Prin intermediul «Orei
Româneşti» de la postul de radio Detroit, în cadrul emisiunii din 25 iulie, I. P. S.
Mitropolit Nicolae al Banatului le-a vorbit despre legăturile ce există între toţi cei
de-o lege şi de un neam, despre rolul pe care-1 împlinesc cetăţenii de origine româna
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din S.U.A. şi Canada in continua ad'încire a relaţiilor dintre ţara lor de baştină, pe
de o parte, S.U.A. şi Canada, pe de altă parte.
La 21 iulie I. P. S. Mitropolit N icolae a cercetat pe I. P. S. Arhiepiscop Valerian
la «Vcţtra Românească» unde, între altele, s-a luat
masa cu tinerii adunaţi
în
tr-un «campus» prilejuitor al reînodării tradiţiilor sipirituale şi culturale româneşti
cultivate cu multă însufleţire.
Peste cîteva zile, la 26 iulie, cei doi ierarhi ortodocşi români din America, I. P. S.
lor Arhiepiscopii Victorin şi Valerian, împreună cu I. P. S. Mitropolit Nicolae, s-au
întîlnit la Ann Arbor, cînd în cadrul unei convorbiri frăţeşti şi sincere, s-au întreţinut
asupra problemelor legate de bunul mers al parohiilor ortodoxe române din ambele
eparhii de .peste ocean.
Vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române în S.U.A. constituie o nouă dovadă
a trainicelor legături care există între cei de acelaşi sînge şi de aceeaşi lege, oriunde
s-ar afla, a grijii pe care Biserica-mamă o poartă tuturor fiilor săi.
VIZITA ÎN AUSTRIA A
PREA SFINŢITULUI EPISCOP DR. ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, VICAR PATRIARHAL
La invitaţia Fundaţiei «Pro Oriente» din Viena, a Asociaţiei «Unirea» a''priete
nilor României în Austria şi a Parohiei ortodoxe române din Viena, P. S. Episcop dr.
Antonie Plămădeală, vicar .patriarhal, a făcut o vizită în Austria, între 1— 16 iunie 1977.
A sosit la Viena miercuri, 1 iunie, orele 17,30, fiind întîmipinat l-a aeroport de P. S.
Episcop coadjutor al Eminenţei Sale Dr. Cardinal Franz Konig al Austriei, de Dl.
Alfred Slirnemann, secretarul general al Fundaţiei «Pro Oriente» şi secretar pentru
relaţii externe al Partidului creştin democrat din Austria, de P. C. Preot Marin M.
Branişte'al parohiei ortodoxe române din Viena şi de reprezentantul Ambasadei R. S.
România.
Prea Sfinţia Sa a fost condus la reşedinţa ce i s-a rezervat în palatul Eminenţei
Sale Cardinalul Konig. în aceeaşi seară, Preşedintele Fundaţiei «Pro Oriente», Dl.
Piffl Percevici, fost ministru federal al Educaţiei şi învăţământului, a oferit o masă
în cinstea Prea Sfinţiei Sale, în saloanele hotelului «Regine» din Viena. La masă,
printre alţii au luat parte şi reprezentanţi ai Asociaţiei «Unirea» a (prietenilor României
în Austria, între care : Vinezenz Przypolski, preşedinte ; Ing. Ştefan Logigan, vicepre
şedinte şi delegaţi ai parohiei ortodoxe române, în frunte cu P. C. Preot Marin M.
Branişte şi epitropul Valerian Comoroşan.
Joi 2 iunie, dimineaţa, P. S. Episcop Antonie, însoţit de P. C. Preot Marin M.
Branişte, a fost primit de Eminenţa Sa Cardinalul Konig, cu care a .purtat discuţii
asupra programului Prea Sfinţiei Sale în Austria şi asupra Bisericii Ortodoxe din
România. La amiază, Prea Sfinţia Sa a întîlnit pe conducătorul Parohiei şi al A socia
ţiei «Unirea», la sediul din strada Lowe^listrasse 8, 1010, Wiena.
In aceeaşi zi, la orele 19,30 la sediul Fundaţiei «Pro Oriente», Prea Sfinţia Sa
a ţinut conferinţa intitulată : Pregătirea Sfîntului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe.
Au luat parte la conferinţă peste 250 persoane, printre care : Eminenţa Sa Cardinalul
Konig, episcopii săi .auxiliari, I. P. S. Mitropolit Hrisostomos Tsiter al Eparhiei gre
ceşti din Austria, P. S. Episcop Nicolaus Hummel al vechilor catolici din Austria,
conducători şi reprezentanţi ai bisericilor ortodoxe ruse, bulgare, sîrbe, copte, din
Viena, stareţi de mînăstiri, profesori universitaTi din Viena şi Graz, reprezentanţi ai
presei şi ai unor cercuri culturale, membri ai asociaţiei «Unirea» etc. După conferinţă,
Fundaţia a oferit în cinstea conferenţiarului o recepţie la care au participat toţi cei
prezenli. în timpul recepţiei, Prea Sfinţia Sa s-a întreţinut cu reprezentanţi ai presei
vieneze, în special cu privire la Sfîntul şi Marele Sinod şi cu privire La modalitatea
de alegere a noului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Au luat parte şi reprezen
tanţi ai Ambasadei Române din Viena.
Vineri 3 iunie, ia amiază, Eminenţa Sa Cardinalul Konig a oferit o masă in
cinstea Prea Sfinţiei Sale. Au luat parte personalităţi din cadrul Arhiepiscopiei din
Viena, Fundaţia «Pro Oriente» şi parohiei ortodoxe române.
în seara aceleiaşi zile, la sediul cultural român din Viena, în prezenţa D-lui
Ambasador Octavian Groza, a personalului Ambasadei Române din Viena şi a unui
numeros public alcătuit din membri ai Asociaţiei «Unirea», membri ai Parohiei române
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din Viena, austrieci şi români, profesori de la facultatea de teologie din Viena, Prea
Sfinţia Sa a rostit conferinţa : Biserica O rtodoxă Română şi războiul de independenţă.
La Sediul Cultural Român a urmat apoi o recepţie oferită de parohie.
în aceeaşi seară, Preşedintele Asociaţiei «Unirea» a prietenilor României în
Austria, Vinz?enz Przypolski cu doamna sa au oferit în cinstea Prea Sfinţiei Sale,
în pitorescul «Donau Turn» (de pe malul Dunării) o cină. Au luat parte : Dl. Amba
sador Octavian Groza, Dl. consul I. Vilăduţ, preotul Marin Branişte cu doamna şi
alte persoane.
Sâmbătă 4 iunie la amiază, în Berghotel din localitatea Tulbinger-Kogel de lîngă
Viena, P. S. Episcop N. Hummel al vechilor catolici, a oferit o masă în cinstea Prea
Sfinţitului Episcop. Au luat parte : Dr. Franz Speierl, preşedintele Consiliului Sinodal
al Bisericii V echi-catolice din Austria, preotul Marin Branişte şi alţii.
După-amiază Prea Sfinţia Sa a vizitat mînăstirea Klosterneuburg.
Seara a fost invitat La o cină în saloanele restaurantului Haas Haus de către
ing. Ştefan Logigan, vicepreşedintele Asociaţiei Unirea.
Duminică 5 iunie, la orele 7,30, Prea Sfinţia Sa, însoţit de Dl. Ambasador Octavian
Groza, de membrii corpului diplomatic şi de membrii Asociaţiei «Unirea» şi enoriaşii
parohiei au plecat la cimitirul din localitatea Tulln. A colo a venit şi P. S. Episcop
Nicolaus Hummel, precum şi reprezentanţii autorităţilor locale ale oraşului. Prea
Sfinţia Sa, împreună cu preotul Marin M. Branişte au oficiat un parastat la mormin
tele eroilor români din localitate, căzuţi în primul război mondial. Răspunsurile au
fost date de corul parohiei dirijat de Dl. Ernst Jankowitsch.
După slujba parastasului din cimitirul de la Tulln, toată asistenţa împreună cu
Dl. Ambasador au mers la cimitirul din Zwentendorf, unde de asemenea s-a săvîrşit
un parastas pentru eroii români înmormîntaţi în acest cimitir.
Apoi s-a vizitat Mînăstirea^ Herzogenburg, în apropiere de oraşul St. Polten.
Aici, P. S. Bpis'cop şi Dl. Ambasador şi toţi participanţii au fost întâmpinaţi la uşa
principală a mînăstirii de către prelatul mînăstirii împreună cu toată obştea şi de
către reprezentantul prefecturii districtului. S-a intrat — în procesiune — în biserica
mînăstirii, unde P. S. .Episcop cu preotul Marin M. Branişte au săvîrşit pe larg
slujba parastasului pentru toţi eroii români care dorm pe pămîntul Austriei. Deoarece
evenimentul fusese anunţat în presă cu o zi înainte, au fost prezenţi nenumăraţi
credincioşi. După slujba parastasului, P. S. Episcop a ţinut o cuvîntare despre com e
morarea eroilor români din primul război mondial, mulţumind în acelaşi timp condu
cătorului mînăstirii pentru ospitalitatea oferită comunităţii române din Austria pentru
această slujbă. A vorbit şi prelatul, axîndu-şi cuvîntarea pe colaborarea ecumenica
dintre toţi creştinii în zilele noastre. P. S. Episcop Antonie, în cuvîntarea sa, s-a
referit pe larg şi la colaborarea cultelor din România şi a bunelor relaţii dintre ele.
După slujba parastasului corul parohiei române din Viena a prezentat un concert
religios. Apoi conducătorul mînăstirii a oferit oaspetelui de la Bucureşti, D-lui Amba
sador şi membrilor corpului diplomatic, conducătorilor Asociaţiei «Unirea» şi al paro
hiei, corului şi altor participanţi o recepţie în trapeza mînăstirii. A fost vizitată apoi
expoziţia de artă bizantină găzduită de mînăistire în aceste zile.
Masa de amiază a fost luată la mînăstirea Gotweig. Cu acest prilej a fost
vizitată mînăstirea unde stareţul a oferit o recepţie.
Festivităţile comemorării eroilor români căzuţi în războiul mondial din 1914— 1918
s-au bucurat în anul acesta de o participare masivă atît din partea românilor aşezaţi
In Austria cît şi din partea multor austrieci prieteni ai românilor. Ambasada română
din Viena, în frunte cu Dl. ambasador Octavian Grozia a fost prezentă în mod activ
.a această manifestare. Autorităţile austriece au acordat de asemenea o atenţie deo
sebită sărbătoririi. Dar marele merit al întregii organizări a comemorării şi a deta
liilor privind buna ei desfăşurare, a stabilirii programului plecării în pelerinaj din
Viena şi a reuşitei lui în toate localităţile mai sus menţionate, revine şi P. C. Preot
Marin Branişte.
Vizita la Viena a marcat încă o dată legăturile frăţeşti dintre românii din ţară
cei stabiliţi în Austria, ataşamentul acestora din urmă de ţara lor de baştină, ca
bunele legături dintre cele două ţări.
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Agenţia catolică de presă a comentat favorabili conferinţa despre «Sfîntul şi
Marele Sinod».
Iată cîteva date din presa austriacă :
O rtodoxia : voinţa de sinod comun este universală. — Vicarul patriarhal român
a explicat la Viena lucrările pregătitoare pentru Sinodul pan-ortodox ; Sinodul nu
va provoca o revoluţie în cadrul O r to d o x ie i; Mitropolitul Meliton doreşte să împli
nească testamentul nescris al patriarhului A te n a g o r a s; cel de al 20-lea simpozion
ecumenic al fundaţiei vieneze «Pro Oriente» ; Cardinalul Konig şi Mitropolitul Tsiter
în fruntea participanţilor ; ministrul Piffl face o paralelă cu Vatican II (Kathpress,
3 iunie, 1977).
Viena, 3.VI.1977 (Kathpress). — Intr-o conferinţă ţinută joi seara la Viena des
pre stadiul pregătirilor Sfîntului şi M arelui Sinod, vicarul patriarhal român, Episcopul
Antonie, a constatat existenţa «unei voinţe universale de sinod comun». La co n fe
rinţă, care a avut loc în cadrul celui de al 20-lea simpozion ecumenic al Fundaţiei
«Pro Oriente», în sala prelaţilor de la Fundaţia scoţiană, au luat parte printre alţii
Arhiepiscopul Vienei, cardinalul Konig, şi Arhiepiscopul grec-ortodox Chrysostomos
Tsiter. Este greu de spus astăzi dacă sinodul va aduce mari înnoiri pentru Ortodoxie.
Episcopul român presupune că Sinodul, al cărui termen de convocare nu a fost
încă stabilit, nu va aduce ce-i drept nimic nou, dar va putea realiza o linişte intexortodoxă în unele probleme hotărîtoare asupra cărora domneşte controversa. Un ev en 
tual rezultat pozitiv al Sinodului va depinde în mod hotărîtor de numărul ierarhilor
şi al teologilor din plenul Sinodului.
Sinodul va fi probabil de scurtă durată, deoarece hotărîrile esenţiale vor fi
adoptate deja în cadrul conferinţelor presinodale. După părerea episcopului Antonie
vor trebui evitate problemele controversate, pentru a nu se ajunge la o schismă de
tipul «ortodocşilor de rit vechi». De aceea pledează el în cazul unor neînţelegeri pen
tru eliminarea problemelor controversate de pe ordinea de zi. In prezent sînt studiate
de Biserici zece teme. Episcopul speră în acest sens că lucrările din cadrul unei prime
runde preliminare vor putea fi încheiiate pînă la sfîrşit-ul anului. în ultimul timp au
fost exprimate îndoieli referitoare la o eventuală întrunire a celei de a doua confe
rinţe presinodale încă din 1978.
In legătură cu ritmul de lucru din ultimii ani, vicarul patriarhal român a obser
vat că Mitropolitul Meliton doreşte să împlinească «testamentul nescris» al patriar
hului Atenagoras. Episcopul a indicat şi marile probleme de principiu datorită cărora
nu a organizat Ortodoxia timp de 1200 de ani* nici un sinod panortodox, motiv pen
tru care nu dispune aproape de loc de o teologie clară a sinodului în sine. Nu sînt
clarificate de exemplu problema componenţei şi a convocării. Neparticiparea unei
Biserici ortodoxe ar fi fatală.
iln principiu, ortodocşii ar dori să facă la viitorul sinod un bilanţ al ultimilor
1200 de ani şi să făureajscă planuri comune pentru viitor. In orice caz există dorinţa
de a înainta pentru hotărîrea panortodoxă totalitatea celor mai importante probleme
cu caracter preponderent pastoral.
Preşedintele Fundaţiei «Pro Oriente», Ministrul Dr. Piffl Percevici, a subliniat
în cuvîntul de încheiere, pe caTe l-a rostit, că multe din problemele tratate acum
de Ortodoxie au preocupat deja Conciliu! Vatican II. «Prelucrarea» acestor probleme
constituie, după părerea D-lui Piffl, o sarcină permanentă a creştinilor catolici. La zece
ani după încheierea Conciliului, catolicii se străduiesc încă să înţeleagă unele dintre
hotărîrile sale. Faptul că nu s-a putut realiza încă o traducere în viaţă a hotărârilor
nu trebuie să ducă însă la dezamăgire. Pitfifl a repetat în mai multe rinduri că a fost
«fascinat» de expunerea vicarului patriarhal român şi a amintit bogăţia informaţiilor
şi formularea precisă a unor aspecte şi păreri diferite din cadrul Ortodoxiei». — (A.P.).
*

SESIUNEA COMISIEI «ANTIRASISM»
A CONFERINŢEI CREŞTINE PENTRU PACE
între 27 iunie— 2 iulie 1977, Comisia «Antinasism» a Conferinţei Creştine pentru
«St. Alban» din N e w York.
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Au participat 00 de delegaţi — membri ai numitei Comisii, invitaţi şi reprezen
tanţi ai comitetului pregătitor — din 22 de ţări din Europa, Asiia, Africa şi cele două
Americi.
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de Preotul Dumitru Soare, consi
lier patriarhal la Sectorul Relaţiilor Externe Bisericeşti.
Lucrările Comisiei au fost prezidate de Episcopul anglican Festul Segun din
Lagos-Nigeria. A fost prezent şi Dr. Kâroly Toth, secretarul general al Conferinţei
Creştine pentru Pace.
Şedinţa de deschidere a avut loc în dimineaţa de 27 iunie. Past. Dr. Eugene
Catlender de Ia «biserica Mîntuitorului» din Manhattan a oficiat un serviciu religios,
rostind cu acest prilej şi o predică în care a înfierat păcatul rasismului şi a cerut
ca învăţătura creştină să se identifice cu aspiraţiile şi cerinţele de dreptate şi pace
ale omenirii contemporane.
Rev. Charles Gray, conducătorul comunităţii presbiteriene «St. A'Lbans» din N ew
York si vicepreşedintele Comisiei, a adresat participanţilor un cuvînt de bun-venit.
A urmat prezentarea obişnuită a fiecărui participant, după care Episcopul Fes tul Segun,
preşedintele Comisiei, a înfăţişat obiectivele întrunirii, cuprinse în tema generală :
Pacea prin eliminarea structurilor rasiale.
Past. Dr. Kâroly Toth a făcut o expunere a activităţii de pînă acum a Comisiei
«Antirasism» a C.C.P., urmată de discuţii.
S-a trecut apoi la dezbaterea referatelor de pe ordinea de zi, în legătură cu
tema generală. Au avut loc în acest scop opt sesiuni de lucru, în zilele de 27— 30 iunie,
în cadrul acestora au fost prezentate următoarele referate :
— Rev. Edir Cardozo, din Lima— Peru : Structurile rasismului in America Latină.
A prezentat situaţia istorică, etnologică, socială şi religioasă a locuitorilor Americii de
Sud şi a analizat diferitele aspecte sub care se prezintă acolo rasismul, insistînd
asupra importanţei mişcărilor de eliberare ale popoarelor din America Latină a inde
pendenţei şi a autoguvernării.
— Rev. Werner Sanns, aparţinînd Bisericii Evanghelice din Westfaliia — R. F. Ger
mania : Rasismul in Europa. Vorbitorul s-a referit la situaţiile rasiste din diferite ţări
din Europa, subliniind că rasismul a fosit’favorizat de doctrina nazistă şi sprijinit de
capitalism, că dominaţia neocolonialistă e în declin, iar comunismul câştigă teren. A
analizat diferite probleme, precum : căsătoriile mixte şi problema lucrătorilor străini
in R. F. Germania.
— Alexander Devasundaram, din Bangalore—India : Rasismul şi situaţia minori:ăţilor in Asia, a examinat diferite aspecte ale discriminărilor rasiale în diferite ţări
ale Continentului asiatic şi a subliniat responsabilitatea Conferinţei Creştine pentru
Pace cu privire la depistarea şi punerea în discuţie a acestor situaţii.
—. Lopton Mitchell, din Jamaica, autor de piese de teatru muzicale, a arătat, cu
exemple ample, că- în America, poezia, literatura şi muzica au perpetuat mitul rasis
mului, folosit ca mijloc de exploatare şi de justificare a societăţii sclavilor.
Godefrey Sabiti, din Nairobi-Kenya : Structurile rasismului in Africa, a subli
niat că rasismul se manifestă în Africa suib forma unei moşteniri a trecutului. în ciuda
discriminărilor rasiale şi a violării drepturilor omului, mai ales în Africa de Sud,
Zimbabwe şi Namibia, mişcările de dezvoltare şi de eliberare iau o amploare crescindă. Din păcate, aceste mişcări de eliberare sînt divizate, datorită situaţiei eco
nomice. Bisericile creştine au diatoria de a interveni pe lîngă guvernele lor în favoa
rea victimelor violenţei şi opresiunii.
— George Mathew, din N ew Delhi— India : Pacea prin eliminarea structurilor
rasiale in persp ectiva Indiei contemporane, a înfăţişat urmările discriminărilor cauzate
de regimul de caste. în legătură cu aceasta, a comentat problema violenţei şi nonviolenţei, ideea de dreptate socială şi de iubire creştină.
— Benjamin J. Malcolm, directorul închisorii N ew York City, a făcut o prezen:are a sistemului penitenciarelor din Statele Unite, arătînd că deşi acesta are aplicaţii
diferite, întrucît fiecare stat lucrează independent, totuşi are pretutindeni discriminări
^.jltiple, mai ales în ceea ce priveşte aplicarea sistemului cauţiunii, care e în avan
u lu i celor bogaţi, precum şi în ceea ce priveşte afectarea unor mari sume bugetare
■entru justiţia criminală.
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— Thoahlane Thoahlane, student în exil din Africa de S u d : Structurile rasis
mului in Africa de Sud, a subliniat că negrii din Africa de Sud sînt victim ele capita
lismului, iar regimul rasist de aici este încurajat de guverne ale unor state capitaliste
care urmăresc profituri.
— Rev. Moshe Sephula, preşedinte de onoare al Bisericii Metodiste Episcopale
Africane din Marea Britanie, în cuvîntul său a lansat un apel de solidaritate cu popoa
rele ap rimate de exploatarea neo colonial istă.
— Rev. M. William Howard, reprezentant al Consiliului Ecumenic al Bisericilor,
a pus în discuţie Programul pentru com baterea rasismului, iniţiat de C.E.B. A înfăţişat
liniile acestui- program şi scopurile diferitelor proiecte antiriasiale, regionale şi locale
ale acestuia.
»
— WiiLliam Booth, judecător din Niew York : Structurile rasismului in S.U.A., a
demascat corupţia sistemului capitalist american şi lipsa de preocupări şi de res
pect pentru lumea a treia. A înfăţişat nedreptăţile grave care există încă în această
lume, insistînd asupra opresiunilor, separaţiei familiale şi a rasismului ascuns (Ku-KluxKlanul) şi făcînd apel la intensificarea luptei pentru înlăturarea deosebirilor *rasiale.
— Thami Mhcambiso, reprezentant al Congresului Naţional African : Structurile
rasismului in Africa, a arătat importanţa acestei instituţii (CNA) pentru educaţia şi
stimularea luptei pentru libertate a oamenilor din ţările africane. A făcut o prezentare
a situaţiei anacronice din Africa de Sud şi a lansat un apel la sprijinirea luptei contra
apartheidului.
Toate referatele au fost urmate de discuţii, la care au participat majoritatea
membrilor Comisiei.
Delegatul Bisericii Ortodoxe Române, a avut mai multe intervenţii, în cadrul
cărora a prezentat următoarele teze, informări şi comentarii : Atitudinea Bisericii Orto
doxe Române faţă de manifestările rasiste Programul de luptă îm potriva rasismului,
elaborat de C.E.B., în discuţia teologilor de diferite confesiuni şi sarcinile teologiei
contemporane în legătură cu combaterea rasism ului; Contribuţia R. S. România la
sprijinirea luptei popoarelor pentru libertate şi independenţă, la înlăturarea asupririi
neocoloniale şi a discriminărilor rasiale "şi ia •abolirea politicii de apartheid.

In ziua de 1 iulie, participanţii la conferinţă au făcut o excursie în cartierul
central al N ew Yorkului, Manhattan, cu care ocazie au vizitat sediul Naţiunilor Unite,
centrul bisericesc de la Naţiunile Unite, cartierul Haarlem, diferite instituţii culturale.
în ziua de 2 iulie, s-au încheiat lucrările. S-a discutat textul unui Comunicat şi
al unor Recomandări ale Comisiei către conducătorii Conferinţei Creştine pentru
Pace, care au fost aprobate, cu unele amendamente.
Preşedintele Comisiei, Episcopul Fes tul Segun, a mulţumit membrilor prezenţi
pentru participare, precum şi organizatorilor, care au asigurat condiţii foarte bune
de găzduire şi de desfăişurare a lucrărilor.
întrunirea s-a încheiat cu o rugăciune.
în după-amiaza aceleiaşi zile a avut ioc o recepţie în cinstea delegaţilor, oferită
de parohia «St. Alban».

*

Importanţa deosebită a acestei reuniuni a constat în faptul că ea a marcat prima
întrunire a unei Comisii a Conferinţei Creştine pentru Pace pe continentul american.
S-a dovedit că C.C.P., şi-a extins mult activitatea şi că a căpătat sprijin şi sim
patii în cercuri tot mai largi.
Problemele de p e ordinea de zi au fost dezbătute cu competenţă şi cu toaî^
seriozitatea, dovedind că Bisericile creştine pot şi trebuie să aducă o contribuţie de
seamă la lupta oamenilor doritori de bine de pretutindeni pentru libertate, demnitate
umană, pace şi dreptate socială.
In plus, întîlnirea unor delegaţi de diferite confesiuni, din diferite ţări, cu dife
rite sisteme social-politice, a prilejuit o cunoaştere aprofundată a problemelor in-
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trate în discuţie şi a contribuit la promovarea idealurilor de apropiere, colaborare
şi pace între oameni şi popoare. — (Pr. D. SOARE).
CONSFĂTUIREA INTERORTODOXA PENTRU EXAMINAREA PROBLEMEI UNEI
DATE COMUNE A SERBĂRII PAŞTILOR DE CĂTRE TOŢI CREŞTINII
Secretariatul pentru pregătirea Sfîntului şi Marelui Sinod, cu sediul la Centrul
Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambesy (Elveţia), a fost însărcinat de
Prima Conferinţă Panortodoxă Presinodală, ţinută La Chambesy în noiembrie 1976,
să convoace o Consfătuire de ierarhi responsabili cu past oraţia şi de specialişti în
Dreptul canonic, în astronomie, în istorie şi sociologie, care să discute posibilitatea
găsirii unei date comune pentru serbarea Paştilor de către toţi creştinii şi să supună
concluziile Lor următoarei Conferinţe Panortodoxe Presinodale, prin Secretariatul pen
tru pregătirea Sfîntuhii şi Marelui Sinod. Pentru a-şi îndeplini mandatul, s-a indicat
Consfătuirii să ia în consideraţie pe de o parte dorinţa existentă în Biserica Ortodoxă
de a se ajunge La o sărbătorire a Paştilor de către toţi creştinii în aceeaşi zi, iar pe
de alta să ţină seamă şi de dificultăţile pastorale care există în unele Biserici locale
şi pe care Biserica trebuie să le examineze cu atenţie, din toate punctele de vedere.
De asemenea, s-a indicat să se ţină seama şi de imperativele pastorale actuale alo
Ortodoxiei în Apus, pentru a se avea o viziune echilibrată a lucrurilor şi a evita o
hotărâre panortodoxă pripită.
Consfătuirea s-a ţinut la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice, de la Cham
besy, între 28 iunie— 3 iulie a.c., ou următorii participanţi invitaţi :
— I. P. S. Mitropolit Damaskinos de Tranoupolis, Secretarul Secretariatului pen
tru pregătirea Sfiîntului şi Marelui S in o d ; I. P. S. Lavrentie al Europei Occidentale
(Patriarhia E cum enică); I. P. S. Mitropolit Paul al Suediei (Patriarhia E cum enică);
I. P. S. Mitropolit Antonios de Xanti (Patriarhia E cum enică); I. P. S. Mitropolit
Ignatie de Lattaquite (Patriarhia Antiohiei) ; I. P. S. Mitropolit Ghermanos de Petra
'Patriarhia Ierusalim ului); I. P. S. Arhiepiscop Vaisile Krivoşein de Bruxelles şi Bel
gia (Patriarhia M o s c o v e i); P. S. Episcop Pierre (L'Huillier) de Chersones, cu sediu'l
la Paris (Patriarhia M o s c o v e i); P. C. Arhim. Nicos Patrinakos (Biserica Greacă din
A m erica); Pr. Prof. Ene Branişte—Bucureşti (Biserica Ort. Română ) ; Pr. Prof. Nic.
Şivaroff, paroh al bisericii builgare din Viena (Patriarhia B ulgariei); Pr. Mat ti Sidoroff (Biserica Ortodoxă.- a Finlandei); Prof. Nic. Ossorghin de la Institutul de teologie
ortodoxă rusă Saint-Serge din Paris (Biserica Ortodoxă Rusă de sub jurisdicţia cano
nică a Patriarhiei de Constantinopol ) ; Prof. Nic. Kontopoulos, .astronom (Biserica
G reciei); Prof. John Errickson de la Institutul de teologie ortodoxă rusă «Sf. Vladi/mir»
din N ew York ; D-l George Bekatoros (Grecia).Au participat, de asemenea, ca observatori din partea confesiunilor neortodoxe
următorii :
— Mgr. Elefterie Fortino, din partea Secretariatului Vaticanului pentru Unitatea
creştină ;
— Rev. Pr. John Wynburne din partea Bisericii A n g l i e i ;
— Pastorul Dr. Lukas Vischer, din partea
Consiliului Bcuimenic al B isericilor;
— Prof. Marcel Golay, din partea Bisericilor Reformate din Elveţia.
In ziua de marţi 28 iunie s-a făcut primirea
şi cazarea majorităţii participanţilor
•inii au sosit în cursul dimineţii următoare).
in ziua de miercuri 29 iunie dimineaţa, participanţii au asistat la slujba Sfintei
.iturghii şi a Tedeumului pentru deschiderea lucrărilor Gonsfătuirii.
Joi, 30 iunie, a început citirea şi. discutarea referatelor prezentate de principalii
specialişti în problemă, prezenţi la Consfătuire. Seria referatelor a fost inaugurată
i e Pr. Prof. Ene Branişte — Bucureşti, care a studiat Problema datei comune a Paştilor
iln punct de v e d e r e istoric şi canonic. Făcînd un istoric concis al calendarului şi
oascaliei creştine de la început pînă azi, referentul a demonstrat că problema sărbă
toririi concomitente a Paştilor de către toţi creştinii nu poate fi nici separată, nici
înţeleasă şi nici rezolvată fără soluţionarea în prealabil a uniformităţii calendarului
in Ortodoxie, prin adoptarea calendarului îndreptat, calendaruil iulian de către cele
::e: Biserici ortodoxe autocefale care mai păstrează calendarul neîndreptat (Patriart:~ ierusalimului, Patriarhia M oscovei şi Biserica Serbiei).
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Referatul a inclus şi textul hotărârii Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
din 8 miai 19G3, prin care se face cunoscut că Biserica noastră nu este principial
împotriva eventualei introduceri a unui nou calen>d>arf care ar fi mai bun decît cel
actual, şi nu se opune nici adoptării unei date fixe pentru serbarea comună a Paş
tilor, dacă ambele propuneri vor fi acceptate de către toate Bisericile ortodoxe şi de
toate celeialte confesiuni creştine. Referatul a adăugat însă că discutarea proiectelor
pentru «stabilizarea» datei Paştilor este prematură şi inoportună pînă nu se rezolvă
mai întîi problema uniformizării calendarului bisericesc în Ortodoxie.
Concluziile referatului au fost acceptate în unanimitate de întreaga Consfătuire.
A urmat referatul Episcopului Pierre (L'Huillier) de Ghersonez in titu la t: Les
clecisions du Concile de Nicee sur la celebration commune de Pâques et leur signification actuclle. Făcînd o analiză amănunţită şi competentă a regulii tradiţionale
pentru determinarea datei variabile a Paştilor, consacrată la Sinodul I ecumenic,
referentul a subliniat că nu există o regulă canonică, duipă care ar trebui să ţinem
seama de data Paştilor evreilor pentru fixarea Paştilor noastre.
în aceeaşi zi după-amiază (orele 15,30— 17 şi 17,30— 19) a citit referatul său
Profesorul John Errickson intitulat: The Date ol Easter : A Canonist's O bservations,
în care au fost analizate sumar conţinutul şi sensul unor dispoziţiuni canonice 'privi
toare La serbarea Sfintelor Paşti (ca-n. 7 .apostolic, 1 An'tiohia, 7 Laodiceia ş.a.), ajungînd la aceeaşi concluzie a referatului precedent, că nu există o legătură de depen
denţă între data Pashăi iudaice şi cea a Piaştiior creştine. De altfel, referatul n-a
fost deciît un modest rezuimat al unui studiu anterior al Prof. rus. D. P. Oghiţchi de
la Academia teologică din Moscova, intitulat Normele canonice ale pascaliei ortodoxe
şi problema datării Paştilor în condiţiile timpului nostru şi publicat în «BogosLovskie
Trud'î», voi. VII (an. 1971), p. 204—211.
Astronomul grec Prof. Nic. Contopoulos a făcut apoi o ex,punere a Problemei
datei Paştilor în lumina datelor ştiinţei astronomice contemporane, arătînd că serbarea
Paştilor după datele tablelor pascale ale calendarului neîndreptat folosite încă în
toate Bisericile ortodoxe de azi, nu corespunde regulii pascale consfinţite la Niceea,
din cauza calendarului neîndreiptat, care ia ca normă pentru fixarea datei Paştilor
un echinocţiu ipotetic (întîrziat cu 13 zile) şi o lună pascală întârziată cu cinci zile
faţă de cele reale, indicate de observatoarele astronomice. Se recomandă întrebuin
ţarea calendarului gregorian.
In discuţiile care au urmat, delegatul Bisericii Ortodox^ Române a propus să
rămînem la calendarul neo-iulian, îndreptat prin Conferinţa de la Constantinopol 1923,
.care este cu mult mai exact din punct de vedere astronomic deoît cel gregorian şi
pe oare de altfel îl folosesc azi majoritatea Bisericilor ortodoxe, care îl aplică însă
numai la ciclul sărbătorilor cu date fixe (ciclul mineail).
Intre orole 17,30— 19 au făcut expuneri orale sumare asupra problemei discu
tate reprezentanţii observatori ai celorlalte confesiuni creştine : Pastorul Lukas Vischer
din partea confesiunilor protestante reprezentante în Consiliul Mondial al Bisericilor,
Rev. John Wynburne din partea Bisericii Anglicane şi Mgr. E. Fortino din partea
Vaticanului, precizînd fiecare atitudinea Bisericii sau confesiunilor respective în pro
blema discutată. PTimii doi şi-au exprimat preferinţele, dinainte cunoscute, pentru
«stabilizarea» datei Paştilor, iar al treilea a precizat că Biserica romano-catolică a
dat o circulară episcopilor săi, prin care declară că rămîne deschisă oricărei discuţii
în această privinţă.
Vineri 1 iulie, în cursul şedinţei de dimineaţă, Mitropolitul Ignatie de Lattaquitc
a făcut o expunere verbală în jurul temei La celebration commune de Pâques du
point de v u e pastoral, care i s-a încredinţat spre studiere şi referire. Referatul s-a
limitat la situaţiile speciale existente în cuprinsul Patriarhiei Antiohiei, unde creş
tinii ortodocşi (melkiţii) de limbă greacă şi arabă constituie o minoritate numerică,
risipită printre musulmani şi avînd de înfruntat prozelitismul catolic şi cel musulman.
Cu toate că Patriarhia Antiohiei a acceptat calendarul îndreptat (1936), dificultăţile
confesionale alimentate şi de amintirile nefaste lăsate de cruciadele din evul-mediu,
face pe ortodocşii din Orientul apropiat şi mijlociu să nu. accepte nici-o schimbare
în cult, care i-ar apropia de catolici, deci ei n-ar accepta bucuToşi o ev en tu a lă 'ser
bare a Paştilor odată cu catolicii, preferind să se deosebească de aceştia şi în
această privinţă.
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A urmat citirea referatului intitulat La date de Pâques et l'Orthodoxie dans Ies
pays anglophones d'outre-mer, de arhimandritul Dr. Nikon Patrinakos. A fost un
examen sociologic aprofundat al problemei, privite în lumina situaţiilor speciale în
care trăieşte Ortodoxia americană.
Şedinţa de vineri după-amiază a fost consacrată discuţiilor asupra aspectelor
pastorale, sociologice şi ecumeniste ale problemei, sesizate în cele două referate citite
în cursul şedinţei de dimineaţă.
La sfîrşitul discuţiilor, I. P. S. Mitropolit Damaskinos, preşedintele Consfătuirii,
a propus un comitet resitrîns pentru redactarea raportului sau a concluziilor la care
s-a ajuns, format din următorii şase membrii : I. P. S. Mitropolit Ignaţiu de Lattaquite,
I. P. S. Mitropolit Paul al Suediei, Episcopul Pierre de Chersones, Arhim. N. Patri
nakos şi profesorii Ene Branişte şi Nic. Ossorguin (Paris). Ultimii doi au furnizat Co
mitetului de redactare elem entele tehnice în legătură cu data Paştilor şi legătura
sa ou Pasha evreilor, care alcătuiesc punctele 2 şi 3 din conţinutul raportului. Textul
concluziilor, redactat într-o primă formă în seara zilei de vineri şi dimineaţa zilei de
sîmbătă, a fost prezentat şi citit în şedinţa plenului Consfătuirii din dimineaţa zilei
de sîmbătă 2 iulie, orele 11— 13, pentru discuţii şi observaţii. Căpătiînd formă defini
tivă şi fiind aprobat de plenara Consfătuirii, textul francez al raportului a fost tradus
şi în liimbile greacă şi engleză, avînd următorul cuprins :
1. «E ştiut că (în timpul din urmă) s-au îăcut propuneri privind serbarea Paştilor
Intr-o duminică fixă. C e l e (doua propuneri m a i .semnificative erau cea în \favoarea
duminicii a doua din aprilie. D eşi unele Biserici au fost în favoarea lor (la Consfătuirc), a p re va la t grija pastorală de ia respinge această dublă propunere, care ar risca
să
p ro v o a ce schisme în unele Biserici ortodoxe, a v în d în v e d e r e că o astfel de
propunere trădează litera hotărîrilor d e iîa Niceea şi *întreaga tradiţie ortodoxă, care
constă în aceea ca Paştile să fie serbat în duminica următoare după \prima lună plină
:/(' după echinocţiul de primăvară.
2. Computul actual pascal, bazat
pe vechiul calendar iulian, a deven it azi
Inexact. In a d e v ă r , acest calendar a atins d e ja o întîrziere de 13 zile faţă 1de timpul
solar; echinocţiul de primăvară, care ar trebui să c a d ă la 21 martie, corespunde de
iapt \lui 8 martie din acest calendar.
De asemenea, în ta b le le lunare ale Pascaliei, care {sînt încă în vigoare pentru
determinarea lunii pline (pascale), se constată că această dată este determ inată cu
o întîrziere d e cinci zile. Şi trebuie să remarcăm că această întîrziere creşte cu timpul.
De.aceea, Consfătuirea recomandă în unanimitate viito arei Conierinţe Panortodoxe
Presinodale să încredinţeze unei Comisii de astronomi determinarea duminicii de după
nrima lună plină următoare echinocţiului de \primăvară ipentru o durată cît *mai dungă
''U putinţă.
Consfătuirea v e d e într-o astfel d e iniţiativă din partea Bisericii O rto d o x e o
contribuţie la determ in area universală a d a t e i Paştilor pentru toţi creştinii.
3. A fost ridicată problema relaţiei dintre Paştile iudeilor şi Paştile c r e ş tin ilo r
Se afirmă că formula de la N ic e e a pentru determ in area Paştilor creştine, fără să
se refere în chip explicit la Pasha evreiască, o menţionează indirect, indicînd luna
lină i(de primăvară), după care duminica ce urmează trebuie să fie Paştile creştine.
Astfel, trebuie să notăm că Paştile evreilo r (dacă este cxact calculat) trebuie să cadă
bligatoriu la (luna plină de după) echinocţiul de primăvară şi Paştile creştin vin e
Jesigur d u p ă cel al evreilor.
4. S-a p u s de asem enea dn faţa m em b rilo r Consfătuirii, problema diasporei şi
. minorităţilor ortodoxe. A ceştia consideră că situaţia minorităţilor nu justifică în
ne luarea de poziţii particulare pentru \a \se conforma uzului majorităţii locului,
' âci aceasta ar putea atinge c o eziu n e a B isericii.o rtod oxe întregi.
5. Consfătuirea, mergînd pe linia raportului Comisiei interortodoxe preg ă tito a re
. Sinodului, reunită la Centrul ortodox al Patriarhiei Ecumenice la C h a m b esy în
:$7i, s o c o te ş te c ă este <de dorit ca (problem ele '.susmenţionate isa fie studiate Sin cola- rare c u toţi creştinii care s e interesează de 'ele».
Duminică, 3 iulie, dimineaţa, s-a oficial slujba Sfintei Liturghii pentru închiderea
—crărilor Consfătuirii, 'în biserica greacă a Centrului Ortodox. — (Pr. Prof. ENE
zRAVIŞTE).

CONTACTE ECUMENISTE LOCALE
VIZITA EXCELENŢEI SALE EPISCOPULUI TADEUSZ MAJEWSKI (POLONIA)
între 29 aiprilie— 2 mai 1977, Excelenţa Sa Episcopul Tadeusz Majewski, p reşe
dintele Bisericii Vechi-l-or-Catolici din Polonia, a făcut o vizită Bisericii Ortodoxe
Române.
Episcopul M ajewski a depus o coroană de flori la mormlntul Patriarhului Jus
tinian din biserica «Radu Vodă», în nuimele Bisericii sale şi al Uniunii de la Utrecht
a Bisericilor Vechi-Catolice.
fost primit de I. P. S. Mitropolit Iustin al M oldovei şi Sucevei, locţiitor de
patriarh. Au fost prezenţi P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal şi Pr.
consilier Dumitru Soare.
în continuare, s->a vizitat mănăstirea Cernica, apoi oaspetele polonez, însoţit de
Pr. Cazan Teodor, consilier patriarhal, a plecat la mînăstirea Curtea de Argeş, unde
a fost întîmipinat de P. S. Episcop-vicar Gherasim Piteşteanul şi de soborul mînăstirii,
în frunte cu Arhim. Ilarion Craioveanu.
Duminică, 1 mai, Episcopul Majewiski a vizitat Seminarul teologic special. S-a
vizitat apoi barajul Vidraru şi biserica nou construită din satul Sălătruc, judeţul
Argeş.
Luni, 2 mai, Episcopul Majewski a participat la o masă oficială oferită în cinstea
sa de I. P. S. Mitropolit Iustin, la palatul patriarhal.
*
In aceeaşi zi, Excelenţa Sa Episcopul Tadeusz Majewski a părăsit capitala, reîntorciîrudiu-se la Varşovia.
Vizita Excelenţei Sale Bp&copului Tadeusz Majewski a constituit un nou prilej
de bune contacte ecumenice' între Biserica Vechilor-Catolici şi Biserica Ortodoxă
Română.
ÎNTRUNIREA COMUNĂ A PREZIDIULUI ŞI COMITETULUI CONSULTATIV AL
CONFERINŢEI BISERICILOR EUROPENE
între 20— 23 aprilie 1977 a avut loc la Iaşi întrunirea comună a Prezidiului şi
Comitetului Consultativ ale Conferinţei Bisericilor Europene, la invitaţia şi prin di
recta purtare de grijă a I. P. S. Mitropolit Iustin a.1 M oldovei şi Sucevei, locţiitor
de patriarh.
Lucrările, prezidate de Dr. A n dre A ppel, s-au desfăşurat la centrul mitropolitan
al Mitropoliei M oldovei şi Sucevei.
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată la această întrunire de către
I. P. S. Mitropolit Iustin al M oldovei şi Sucevei, locţiitor de patriarh, membru în
Prezidiu şi de P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, membru în Comi
tetul Consultativ şi în Comitetul Financiar ale Conferinţei Bisericilor Europene.
întrunirea comună a fost precedată de şedinţa restrînsă a Prezidiului şi a Comi
tetului Financiar. In timpul întrunirii Prezidiului a fost discutată în detaliu şi apro
bată agenda de lucru pentru întrunirea comună.
Şedinţa plenară comună a fost deschisă de Dr. Andre Appel, preşedintele Con
ferinţei Bisericilor Europene, care a spus printre altele :
««Conferinţa Bisericilor Europene mu este un organism care să se preocupe de
problemele Europei, ci mai degrabă un organism al Bisericilor creştine din Europa
interesate în contextul european. Ele sînt interesate în a descoperi care este voia
Pui Dumnezeu pentru acest continent atît de mult zbuciumat din punct de vedere
economic, cultural şi religios.
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Este necesar ca activitatea Conferinţei Bisericilor Europene să fie lărgită av/îndu-se în vedere mai ales anumite priorităţi. Activitatea CBE nu este o justificare a
existenţei sale, ci o chemare la acţiune în vederea strîngerii relaţiilor cu toate Bise
ricile creştine care se află chiar în afara Conferinţei».
Dr. Appel a prezentat condoleanţe şi simpatie pentru marile încercări prin oare
a trecut ţara noastră, precum şi Biserica Ortodoxă Română care a pierdut recent pe
întîistătătorul ei, Patriarhul Justinian.
Dr. Glen Garfield Williams, secretar general al Conferinţei Bisericilor Europene,
a prezentat apoi raportul activităţii Conferinţei şi planul acţiunilor viitoare. Referitor
la situaţia religioasă din ţara noastră, precum şi a activităţii dusă de Biserica Orto
doxă Română şi alte Biserici Creştine din România în cadrul Conferinţei Bisericilor
Europene, secretarul general a spus :
Este a patra o a r ă / m ultimii unsprezece ani <şi jum ătate c în d întruniri im portante
ale Conferinţei Bisericilor Europene au fost bine-primite în această ţară prietenoasă
şi ospitalieră, România, ca oaspeţi p rivileg ia ţi a i Bisericii O rto d o x e Române \şi în co n 
juraţi de dragostea celorlalte Biserici din România m em bre \ale Conferinţei Bisericilor
Europene. Evenimentul d e faţă are loc în urma c e le i d e a \cincea invitaţii p e c a r e ia m
primit-o, iar acest sim plu lapt statistic, chiar dacă nu a r di fost condiţionat Ide amintiri
fericite ale unei gen erozităţi covîrşitoare de care ne-am \bucurat, ne-ar face înainte
de toate să n e exprim ăm profunda recunoştinţă faţă de a c e l e autorităţi, atît bisericeşti
cît şi statale, care ne-au invitat şi a ju ta t {să n e reîntoarcem în această iară încîntătoare. Cu profundă recunoştinţă reamintim aici întrunirea Prezidiului care \s-a ţinut
la Bucureşti în 1965. După o perioadă mai mică de doi ani ne reîntoarcem la Bucu
reşti p en tru a ţine întrunirea Comună a Prezidiului şi C o m ite tu lu i C o n su lta tiv în
martie 1967, cu care ocazie am făcut pregătiri detaliate pentru Adunarea N y b o r g V
de 'la Pdrtschach. La sfîrşitul lui se p te m b r ie ,şi începutul (lui \octombrie 1970 am
revenit pentru întrunirea d e neuitat a Prezidiului în staţiunea montană de la Poiana
Braşovului. în ianuarie 1974 am avut o nouă >ocazie d e a reven i aici pentru întrunirea
Comisiei Pregătitoare pentru Adunarea N y b o r g VII de la Engelberg.
Două lucruri trebuie remarcate, p e lîngă ospitalitatea generoasă la care ne-am
referit. Primul, este daptul că după fiecare întrunire ni ts-a dat posibilitate Ituturor
participanţilor de a v e d e a în detaliu viaţa bisericească din România, aşa cum aceasta
este trăită dc Biserica O rtodoxă Română jşi de a lt e Biserici din ţară. O riunde am
mers, întotdeauna am fost prim iţi \cu căldură. Jn acest \context şi ca profundă a p r e 
ciere ifaţă ide participarea lor în munca noastră generală, aş dori, ca, în num ele
dvs., isă extind salutul nostru frăţesc şi faţă ‘de \celelalte \Biserici mem bre a le Confe- .
rinţei din Rqmânia şi anume :
— Biserica Evanghelică C.A. din Republica Socialistă România ;
— Biserica Evanghelică Luterano-presbiteriană din Republica Socialistă România ;
— Biserica Reformată din România ş.a....
Menţionez, in sfîrşit, faptul c ă în *timpul întrunirii noastre d e aici trebuie să
acordăm mare atenţie pregătirii c e le i de a 8-a Adunări \Generale a Conferinţei Bise
ricilor iEuropene. A c e a sta înseamnă că România va fi docul *unde a fost )săvîrşită
c c tiv ita te a 'de p reg ă tire a p e n tru cea de \a 5-a, a 7-a şi a 8-a Adunare Generală —
o coincidenţă simplă, însă foarte interesantă !
Mai mult decît atît, este o deosebită bucurie şi satisfacţie pentru noi că această
întrunire are loc la Iaşi, centrul Mitropoliei M o ld o v e i al cărui conducător este prea
:::bitul şi prea distinsul preşedin te al *nostru, I. P. (S. ^Mitropolit Iustin. înalt Prea
Sfinţia Sa a fost membru al Prezidiului Conferinţei Bisericilor Europene încă din
:impul Adunării «Bornholm» din 1964. îi datorăm înalt Prea Sfinţiei Sale recunoştinţă
iaţă d e interesul şi a c tiv ita te a \sa un cadrul conferinţei, $j ne simţim p rivileg ia ţi că îl
?utem vizita «acasă».
Dujpă o scurtă trecere în revistă a activităţii Bisericii Ortodoxe Române în cadrul
Conferinţei Bisericilor Europene', secretarul general, Dr. Glen Garfield Williams, vorreşte în continuare, despre clipele tragice trăite de poporul român în urma dezastruo
sului cutremur din martie şi despre pierderea suferită de Biserica Ortodoxă Română
:::n moartea Întîistătătorului ei, Patriarhul Justinian :
Totuşi, în timp c e ne reîntoarcem, acum, în această ţară, la invitaţia Bisericii
Ortodoxe Române sîntem profund conştienţi că v e n im într-o ţară şi la o Biserică supuse
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unor grele încercări în ultimile săptămîni şi pentru care viitoru l prezintă sarcini grele
şi îndelungate ce trebuie împlinite. Sînt sigur că nu ex istă participant la (această întru
nire ca re să nu fie >uimit şi să a p r e c i e z e 0n c e l mai profund >modjf\aptul ică în ciuda
dezastrului provocat d e puternicul cutremur la începutul lunii martie şi a morţii
neaşteptate a iubitului ei Intîistătător, Patriarhul Justinian, Biserica O rtodox ă Română
a reînnoit d e două ori invitaţia <pentru ţinerea întrunirii de la Iaşi. Mulţi dintre {noi
am crezut că es,te imposibil ca acest lucru să aibă loc — iată însă că întrunirea noastră
a început deja.
V iolen tu l şi dezastruosul cutremur a lovit România şi mai ales capitala sa, Bucureştiul, în jurul orei 21,30, în tziua de vineri, 4 martie.
îndată ce ştirile în legătură cu proporţiile dezastrului au început să ne parvină,
am trimis telegram e de condoleanţe Bisericilor m em bre în Consiliul Ecumenic al Biseri
cilor din România şi Departamentului Cultelor. însă sînt sigur că interpretez corect s e n 
tim entele acestei întruniri dacă, în numele Conferinţei Bisericilor Europene, reînnoiesc
taţă de poporul, autorităţile de stat şi faţă de Bisericile din România, expresia simţămintelor noastre de compasiune cele mai profunde în timpul acestei încercări, precum
şi admiraţia noastră laţă de eforturile mari care se fac şi puternica voinţă de grab
nică reconstrucţie. Totodată, ne angajăm să ne alăturăm într-un mare efort ecumenic
de a ven i cu ajutorul nostru frăţesc pentru tămăduirea rănilor cauzate de seism. P en
tru cei care au lucrat mai mulţi ani în C.B.E. este un lucru destul de dureros să afle
că printre cei care au decedat a fost Prof. Nicolae Nicolaescu, care a participat, în
mai multe rînduri, la activităţile CBE şi cu un mare profit pentru noi. în amintirea
celor care au murit, pentru ajutorarea celor în suferinţă, în cinstea celor care se
străduiesc să reconstruiască, vă invit să păstrăm un moment de rugăciune.
Nici nu şi-au revenit fraţii noştri de pe urma şocului p r o v o c a t de cataclism, cînd
am luat cunoştinţă de o altă pierdere în ziua de sîm bătă 26 martie 1977, Domnul a
chemat la odihnă veşnică pe slujitorul Său, Patriarhul Justinian al Bisericii O rtodoxe
Române. Şocul acestui even im en t a crescut prin aceea că a venit cu totul pe n e a ş te p 
ta te. Este adevărat că Prea Fericirea Sa era cu sănătatea şubredă de mai mulţi ani,
însă nu se credea că sfîrşitul putea să fie atît de iminent. De altfel, în ziua cînd a
murit, Prea Fericirea Sa a spus că se simte mult mai bine ca urmare a unui tratament
în spital.
V e s te a morţii sale părea c e v a de necrezut. în după-amiaza zilei de 31 martie
1977, după exprimarea publică a sim patiei d e care s-a bucurat şi care îmi e s te foarte
greu să o descriu, trupul neînsufleţit a fost înmormîntat în Biserica Radu V o d ă din
Bucureşti. Cu acest prilej, personal am avut tristul privilegiu d e a reprezenta C onfe
rinţa Bisericilor Europene şi de a ne exprima profundul regret pentru pierderea set.
Nu este posibil ca în limitele unui raport ca al nostru să tratăm aşa cum trebuie
activitatea şi persoana Prea Fericitului Justinian, însă eu cred că el a fost un dar al
lui Dumnezeu pentru Biserica Sa şi pentru credincioşii ortodocşi români în această
perioadă de reînnoire. Conducător bisericesc extraordinar, însă foarte liniştit de la
natură, el a condus Biserica O rtodox ă Română cu adevărată perspicacitate şi multă
orientare practică, într-o nouă fază a istoriei — fază marcată de socialism, în cadrul
statului şi de ecumenism în Biserică. Faptele citate la începutul raportului meu stau
mărturie pentru marea sa în ţelegere şi apreciere a activităţii Conferinţei Bisericilor
Europene — iar această mărturie a fost întotdeauna sprijinită de minunata manieră
In care el ne-a primit personal. A cea sta a caracterizat d e altfel dorinţa sa de a avea
legături umane şi profundul său ataşament faţă de popor. Credinţa sa în Dumnezeu
era profundă, p e r s p e c tiv e le sale erau limpezi, zîm b etu l său iradia, iar inima sa era
caldă. A cum Patriarhul Justinian se odihneşte iar sufletul său se află la Dumnezeu.
Pentru Biserica O rtodoxă Română se ridică acum marea sarcină de a alege urmaş în
acest scaun suprem. Să ne rugăm ca Duhul Sfînt să-i îndrume pe fraţii noştri în
această sarcină mare. în amintirea celui care acum se odihneşte, ca recunoştinţă faţă
de Dumnezeu pentru ceea ce el a fost şi pentru ceea ce a făcut, pentru ca Dumnezeu
cel A totputernic să îndrume în alegerea unui succesor, v ă invit să păstrăm un moment
de rugăciune.
A stfel ne întrunim aici în acest context d e două ori trist, dar în mod sigur noi
putem în văţa aici în acest loc c e v a din tenacitatea şi voinţa acestui popor în sînul
căruia am venit să privim în faţă fapte neplăcute şi grele, iar apoi cu curaj să ne
continuăm munca.

.
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în continuare, secretarul general s-a referit la contextul euroipean în care Con
ferinţa Bisericilor Europene activează, lidicînd întrebări şi fpropunînd noi soluţii pen
tru realizarea destinderii în Europa şi fin întreagia lume, pe 'bazia Actului Final de la
Helsinki. S-au făcut apoi referiri la întrunirile care au fost organizate de Conferinţa
Bisericilor Europene după Adunarea Generală de lia Engelberg, la rezultatele pe care
acestea le-au avut, la vizitele şi contactele personale pe care conducerea Conferinţei
le-a avut cu diferite Biserici membre din mai multe ţări europene.
Raportul a prezentat programul de viitor al Conferinţei şi oîteva din întrunirile
care vor -fi organizate sub egida C.B.E. Dintre acestea menţionăm : participarea la
Conferinţa Conducătorilor Religiilor pentru Pace trainică, Dezarmare şi Relaţii juste
între popoare care se va ţine la M oscova în iunie anul acesta şi conferinţa de la
Montreux privind Drepturile omului la care Biserica Ortodoxă Română via fi repre
zentată de către P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal. întrunirea va fi
organizată de către Comisia pentru afaceri bisericeşti internaţionale a Consiliului Ecu
menic al Bisericilor. în februarie 1978 se va ţine un seminar cu privire la situaţia
Islamului în Europa.
După discuţiile care au urmat pe marginea raportului secretarului general au
fost prezentate două cereri pentru primirea de noi membri ai Conferinţei din partea
Uniunii baptiste din Ungaria şi a Bisericii -apostolice armene din Armenia Sovietică.
Cererile au fost acceptate urmînd a fi prezentate Adunării Generale spre ratificare.
Un alt raport de o deosebită importanţă pentru activitatea Conferinţei Bisericilor
Europene a fost Raportul directorului de studii. în raportul său, directorul de studii
a stăruit asupra activităţii Conferinţei Bisericilor Europene care a avut legătură directă
cu problema colaborării ecumenice fin Europa şi asupra slujirii pe care Bisericile şi
creştinii din Europa o pot duce într-un mod efectiv la realizarea păcii, reconcilierii
nu numai pe continentul nostru, ci în întreaga lume. în acest sens, directorul de studii
a prezentat seria întrunirilor organizat de Conferinţa Bisericilor Europene, începînd
cu cea de la Buckow din 1975 în cadrul cărora au fost analizate probleme referitoare
la situaţia din Europa.
în contextul aceluiaşi raport, directorul de studii is-a ocupat îndelung de întru
nirea de la Gallneukirchen, unde s-a dezbătut tema : «Europa după Helsinki şi regiu
nile în curs de dezvoltare». De asemenea, a luat fin considerare, prezentînd un scurt
program de lucru, tema : «Redescoperirea comunităţii Bisericilor». A ceastă terrtă va
fi tratată în cadrul întrunirii ce urmează a se ţine la Sofia, capitala Bulgariei.
Printre problemele care au fost luate în discuţie menţionăm : raportul financiar,
relaţiile Conferinţei Bisericilor Europene cu Biserica Romiano-Catolică şi alte orga
nizaţii internaţionale creştine, participarea secretarului general al Conferinţei Biseri
cilor Europene la Conferinţa Mondială a conducătorilor religioşi pentru pace trainică
care se va ţine la Moscova.
Conferinţa a mai elaborat un document privind Securitatea şi cooperarea în
Europa. .în acest document, care a fost elaborat sub titlu de scrisoare pastorală, Bise
ricile creştine sînt îndemnate să lucreze efectiv pentru realizarea unei destinderi cît
mai eficace fin Europa, să ajute la munca de apropiere şi reconciliere în sferele de
activitate care le sînt specifice.
Sîm bătă, 23 aprilie 1977., orele 9,30, întrunirea de la Iaşi a fost onorată de vizita
t)-lui preşedinte al Departamentului Cultelor, Ion Roşianu, care, la invitaţia organiza
torilor Conferinţei, a prezentat situaţia de după cutremur din Republica Socialistă
România cu precădere cea a Bisericilor.
La invitaţia Comitetului de conducere a lucrărilor, Domnia Sa a ţinut următoarea
cuvintare
Stimaţi oaspeţi,
Am răspuns cu multă plăcere in vitaţiei ce mi-a fost adresată de a fi prezent la
sesiunea Dvs. Mă bucur de prilejul ce mi s-a oferit pentru a-i cunoaşte personal pe
membrii Prezidiului şi Comitetului C onsultativ al Conferinţei Bisericilor Europene,
z>:ezenţi la actualele lucrări, pe care îi salut cu multă cordialitate.
A m aflat cu multă satisfacţie d e rezultatele p o zitiv e ale sesiunii Dvs., care a
dezbătut tema Europa după Helsinki şi ţările în curs de dezvoltare şi s-a preocupat,
ze asemenea, de problema colaborării Conferinţei Bisericilor Europene cu alte org a 
nizaţii religioase internaţionale , pentru sprijinirea păcii şi securităţii în lume.
S.O Jl. -
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Apreciez, ca şi Dvs., drept valoroase măsurile stabilite pentru pregătirea celei
de a VlII-a Adunări Generale, din 1979, a Conferinţei Bisericilor Europene, care după
cum se poate constata, din hotărîrile a d o p ta te de prezenta sesiune, v a fi destinată
continuării activităţii organizaţiei D v s . pe linia contribuţiei la apropierea şi c o la b o 
rarea dintre popoarele Europei, indiferent de concepţii politice, convingeri religioase
sau filozofice.
Toate acestea se înscriu, la ora actuală, ca o contribuţie proprie, pe linia reli
gioasă pe care Conferinţa Bisericilor Europene a considerat d e datoria sa să o aducă,
în pregătirea apropiatei reuniuni de la Belgrad, a Conferinţei pentru pace, securitate
şi colaborare în Europa.
Aşa după cum s-a reliefat şi în lucrările sesiunii Dvs. această problemă a păcii,
securităţii şi colaborării în Europa nu' poate fi abordată făcînd abstracţie de situaţia
generală pe plan economic, politic şi social, existentă azi în lume, şi în mod special
de problema asigurării d ezvo ltă rii in depen dente şi suverane a ţărilor lumii a treia,
şi de necesitatea instaurării unei noi ordini politice şi economice internaţionale.
Apreciind rodnica Dvs. a c tiv ita te depusă în scopurile nobile ale făuririi unei
Europe în care pacea şi buna înţelegere între popoare să domnească nestingherite,
îmi exprim convingerea că numărul bisericilor şi confesiunilor creştine care v o r adera, ,
în viitor, la organizaţia Dvs. v a creşte.
în ceea ce p riveşte cultele din R. S. România, membre ale Conferinţei Bisericilor
Europene, ele înţeleg să sprijine la traducerea în practică a tuturor iniţiativelor
acestei organizaţii, destinate slujirii* intereselor afirmării şi d ezvo ltă rii plenare, libere
şi independente a omului şi societăţii contemporane, la care bisericile creştine sînt
chemate, conform învăţăturilor lor d e credinţă, să-şi aducă contribuţia.
Este pentru noi o satisfacţie că prin Biserica O rtodoxă Română sîn tem astăzi
gazdele acestei importante reuniuni.
Deşi Biserica O rtodoxă Română a suferit o grea pierdere prin încetarea din
viaţă a Patriarhului Justinian, sinodul ei a găsit resursele necesare pentru a-şi depăşi
durerea pe care a încercat-o şi s-a ocupat cu multă atenţie şi dragoste de pregătirea
condiţiilor necesare desfăşurării lucrărilor Dvs.
Cunosc că aţi hotărît ca, după lucrări, să consacraţi o parte din timpul Dvs.
cunoaşterii oamenilor şi realităţilor din ţară noastră. Va mărturisesc că interesul sincer
şi concret pe care-1 arătaţi pentru via ţa poporului român ne impresionează şi a p r e 
ciem că el este în măsură să construiască punţi durabile de em oţie şi recunoştinţă.
Sîntem recunoscători pentru sentim entele ce le manifestaţi faţă de ţara şi poporul
nostru, greu lo v ite de cutremurul din 4 martie a.c., care cu o forţă distructivă rarîntîlnită a provocat mari distrugeri şi avarii, în capitală şi în nouă judeţe ale ţării,
a afectat grav o serie de centre a nimicit aproape în întregime oraşul Zimnicea şi
un număr de sate, soldîndu-se cu daune deosebit de grele pentru întreaga noastră
societate.
Desigur, că cea mai grea pierdere, irecuperabilă, pe care a suferit-o poporul
nostru, constă în dispariţia celor 1570 de v i e ţ i omeneşti, care a îndoliat numeroase
familii.
Cutremurul a accidentat, de asemenea, în Bucureşti şi în celelalte zone din ţară,
peste 11.300 de persoane din care mulţi au răni g ra v e şi invalidităţi serioase.
Sinistrul cutremur din 4 martie a.c. a provo cat ţării noastre şi uriaşe pagube
materiale. S-au prăbuşit şi avariat g rav 32.900 locuinţe, lăsînd fără adăpost aproape
35.000 familii, alte zeci de mii de imobile au suferit diferite avarii, unele foarte grave.
De asemenea, distrugeri im portante s-au înregistrat în reţeaua şcolară, sanitară
şi comercială, la aşezăm intele culturale, monumente istorice şi edificii administrative.
Pagube însemnate s-au produs şi în patrimoniul cultelor. S-au dărîmat 27 de
biserici, dintre care 3 sînt monum ente istorice şi au fost g ra v avariate 553 lăcaşuri
de cult, dintre care 125 sînt monum ente istorice. Cele mai mari pierderi le-a suferit
Biserica O rtodoxă Română prin dărîmarea a 24 de biserici şi avarierea gravă a 497
de biserici.
'
Au fost lo vite, de asemenea, de cutremur 763 de unităţi economice din sectoare
de b a ză ale industriei, construcţiilor şi transporturilor, au fost scoase din funcţiune
instalaţii şi utilaje de valoare, s-a pierdut un important volu m de producţie.
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în agricultură s-au produs numeroase distrugeri şi avarii la construcţii z o o te h 
nice, ateliere mecanice, silozuri; magazii de cereale, sere, s-a pierdut un mare număr
de animale şi păsări.
Toate acestea au alectat gra v economia ţării, diminuînd avuţia naţională a
României cu aproape 10 miliarde de le i.
Tabloul com plet al pierderilor şi daunelor materiale este ioarte mare .•. După
înlăturarea principalelor focare de distrugere şi pe măsura încheierii acţiunii de v e r i 
ficare sistematică a întregului fond lo c a tiv a tuturor imobilelor avariate şi a unită
ţilor economice, se descoperă noi şi noi urme, uneori destul de serioase ale seismului
de la 4 martie, care amplifică şi mai mult proporţiile pagubelor suferite de poporul
nostru, de ţara noastră.
c Imediat după cutremur, conducerea statu,lui nostru, în frunte cu preşedintele
Nicolae Ceauşescu personal, a desfăşurat o intensă şi neîntreruptă activitate pentru
mobilizarea tuturor forţelor, în v e d e r e a limitării dezastrului, înlăturării urmărilor sale
şi restabilirii cursului normal al vie ţii localităţilor sinistrate, a întregii ţări, organizînd com andam ente de acţiune, stabilind măsurile prioritare, de cea mai mare urgenţă
pentru înlăturarea grabnică a consecinţelor cutremurului şi sprijinirea sinistraţilor,
pentru desfăşurarea în condiţii cît mai corespunzătoare a vie ţii social-economice a ţării.
Poporul român a dat un exam en strălucit în faţa istoriei, ridicîndu-se ca unul,
cu disciplină şi dăruire în^ lupta pentru înlăturarea efectelor dezastrului, pentru a ju 
torarea sinistraţilor. în aceste ceasuri şi zile ale durerii, ale revoltei, dar mai ales,
mai presus de orice, ale verificării, din adîncurile acestui popor, născut, crescut şi
format la şcoala aspră, neîngăduitoare a suferinţei, a trudei, a luptei — popor care
de atîtea ori şi-a ridicat din nou casele, locaşurile de cultură, ogoarele pustiite de
oameni şi de natura indiferentă — s-a ridicat un zid mai puternic decît granitul, un
zid al eroismului anonim, singurul adevărat şi veşnic, străbătător durerii, neaşteptlnd şi neconcepînd răsplată, tot atît de simplu şi de firesc ca respiraţia.
în aceste zile, s-a d o v e d it trăinicia durabilitatea şi forţa stîlpilor de rezistenţă
ai societăţii noastre.
Poporul român s-a călit în lupta de veacuri pe care a dus-o pentru apărarea fiinţei
sale naţionale, pentru libertate şi neatîrnare. Cu acelaşi eroism, sub conducerea în 
ţeleaptă a statului nostru luptă în prezent pentru înlăturarea urmărilor seismului,
pentru refacerea economiei naţionale, pentru continua înflorire a României suverane
şi independente.
Ţelul nostru comun, care uneşte de p e ste trei decenii pe toţi fiii acestei ţări,
indiferent de apartenenţa naţională sau religioasă, şi-a deihonstrat şi în această d ra
matică încercare, invincibila sa tărie omenească. A scos la iveală, pe scara întregii
naţiuni, de la mic la mare , acele trăsături ale individualităţii naţionale, făurite într-o
neîntreruptă bătălie cu greutăţile de tot felul, — în numele demnităţii, trăsături care
fac tăria, coeziunea şi invincibilitatea unui popor. Acum, ca întotdeauna de altfel,
umanism înseamnă să d o v e d im că aceste trăsături, responsabilitate, solidaritate, fra
ternitate, înţelegere, bunătate sînt com ponente fireşti ale fiinţei noastre, dăinuind şi
rodind în noi, la aceeaşi tensiune, cu aceeaşi hotărîre, de a nu ceda, niciodată, în
faţa destinului.
Pe lîngă munca plină de abnegaţie desfăşurată la locul de producţie şi în acţiu
nea generală, de normalizare a vie ţii economico-sociale populaţia a hotărît să c o n 
tribuie din veniturile ei, la fondul refacerii, solidarităţii şi omeniei, cu importante
sume de bani.
R elevăm că la acest fond şi-au adus o însemnată contribuţie şi cultele din
tara noastră.
România, greu încercată, s-a bucurat de prietenia şi sentim entele de solidaritate
ale unui mare număr de popoare şi naţiuni, cărora'poporul nostru le exprimă întreaga
gratitudine. O serie de state s-au oferit să vină în sprijinul ţării noastre, trîmiţînd
nedicam ente, utilaj sanitar, alimente, diferite sume d e bani, materiale de construcţii,
aparatură, piese de schimb pentru utilaje tehnologice şi altele.
De asemenea, însemnate ajutoare au fost acordate poporului nostru de numeroase
Dlserici şi organizaţii religidase d e p este hotare. în acest context ţinem să mulţumim
în chip deosebit pentru ajutorul substanţial acordat de Conferinţa Bisericilor Euro- ‘?ne în colaborare cu Consiliul Ecumenic al Bisericilor, ca şi pentru hotărîrea adoptată
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în acest sens de sesiunea Comisiei mixte de întrajutorare, CICARV\/ S-KEK, ţinută la
Paris, la începutul acestei luni.
In aceste ajutoare, noi v e d e m concretizarea contribuţiei e le c tiv e adusă de C o n 
ferinţa Bisericilor Europene, la prom ovarea bunelor raporturi de cooperare şi solida
ritate între popoarele continentului nostru. Rezultatele p o z itiv e obţinute şi de actuala
sesiune a organizaţiei Dvs. este şi pentru noi prilej de satisfacţie. Dorinţa noastră
este ca şi în viitor munca Dvs. să fie -încununată de succese, deoarece ea reprezintă
o contribuţie de seamă la pacea continentului european, la pacea întregii lumi.
Preşedintele Nicolae C eau şescu , al cărui rol în elaborarea şi înfăptuirea politicii
statului nostru este determ in an t, militează cu dăruire pentru înfăptuirea idealurilor
nobile ale libertăţii, independenţei şi progresului social, ale omului, ale păcii, prie
teniei şi colaborării între naţiuni.
Tocmai de aceea o constantă a politicii externe a ţării noastre este colaborarea
şi cooperarea între toate popoarele lumii, indiferent de orînduirea socială în care
trăiesc.
în încheiere, «vreau să reînnoiesc mulţumirea mea pentru prilejul oferit de a
vă cunoaşte prsonal şi să vă urez multă sănătate şi succese în a ctivita tea nobilă ce
desfăşuraţi în slujba idealurilor de pace şi în ţelegere între popoare, atît de scumpe
omenirii şi atît de actuale pentru epoca noastră».
#
Cuvântul a fost unanim apreciat.

în aceeaşi zi, participanţii la conferinţă au fost prezenţi la Sfîntă Liturghie o fi
ciată de catedrala mitropolitană din Iaşi de către I. P. S. Mitropolit Iustin al M ol
dovei şi Sucevei, locţiitor de patriarh. După Sfîntă Liturghie, I. P. S. Mitropolit -a dat
o recepţie în cinstea oaspeţilor.
Duminică 24 aprilie, s-a dat posibilitatea participanţilor la conferinţă să asiste
la slujbe religioase şi să viziteze instituiţii religioase dn Iaşi şi împrejurimi. în zilele
de 25 şi 26 s-a organizat o excursie la mînăstirile din nordul Moldovei. Cu această
ocazie oaspeţii au putut intra în legătură nemijlocită cu trăitprii tradiţiei ortodoxe
monahale româneşti.

*

Reîntorcînidu-se la Bucureşti, oaspeţii au fost primiţi la Palatini patriarhal de
către I. P. S. Mitropolit Iustin al M oldovei şi Sucevei în calitate de locţiitor de patriarh.
Cu ace as tă\ ocazie au fost exprimate mulţumiri pentru buna organizare a Conferinţei
şi speranţa că Biserica Ortodoxă Română va rămîne şi pe mai depart^ aceeaşi spri
jinitoare fidelă a Conferinţei Bisericilor Europene. — (R. R.),
SESIUNEA SECRETARIATULUI INTERNAŢIONAL
AL CONFERINŢEI CREŞTINE PENTRU PACE LA BUCUREŞTI
La invitaţia Patriarhiei Române, la Institutul teologic din Bucureşti, s - a u , d e s 
făşurat, între 16— 1>8 iunie a.c., lucrările sesiunii Secretariatului internaţional al Con
ferinţei Creştine pentru Pace, la care au participat membri Secretariatului şi ai Birou
lui Conferinţei Creştine pentru Pace de la Praga.
Biserica Ortodoxă Română a fast reprezentată de Pr. Ilie Georgescu, membru
al Secretariatului Internaţional.
Sesiunea a fost deschisă printr-un seriviciu religios săvârşit de P. S. Episcopvicar Nesitor Severineanul. In numele Prea Fericitului Patriarh Iustin, P. S. Nestor a
salutat pe oaspeţi, spunînd :
Iubiţi fraţi şi surori,
în numele Prea Fericitului Iustin, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi al
tuturor membrilor Sfîntului nostru Sinod, ne revine plăcuta sarcină să adresăm astăzi
cordială salutare, cu frăţească întru Hristos dragoste, făcătorilor de Pace, apărătorilor
păcii prezenţi acum, la Bucureşti, cu prilejul întrunirii Secretariat ului Internaţional
a!l Conferinţei Creştine pentru Pace.

___-

v

P. S. N c s t o r Sev e r i n e a n u l , Epi scop-vi car al A r h i e p i s c o p i e i Craiovei d e s c h i d e l ucr ăr i l e Sesiunii S e c r e t a r i a t u l u i
i n t e r n a ţ i o n a l al C o n f e r i n ţ e i C r e ş t i n e p e n t r u Pace
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Biserica Ortodoxă Română, păstrătoare -credincioasă a Legământului păcii lăsat
nouă tuturor de Domnul nostru Iisus Hristos (Ioan XIV, 27), a iniţiiat şi a participat
în ultimele decenii împreună cu alte culte din ţara noastră la numeroase acţiuni
pentru sprijinirea păcii.
în acelaşi -timp, Biserica Ortodoxă Română, una dintre fondatoarele Conferinţei
Creştine pentru Pace, participă activ la toate strădaniile irenice ale acestei orga
nizaţii creştine şi a l e altor acţiuni (bisericeşti internaţionale.
Contribuţia noastră pentru păstrarea şi instaurarea definitivă a păcii în lumea
întreagă se încadrează în învăţătura Sfintei Biserici şi în concepţia atît de umană a
poporului român despre pace şi despre condiţiile care generează şi asigură ex is
tenţa păcii.
Patria noastră susţine pe plan intern şi extern, după cum bine se cunoaşte,
instaurarea unei noi ordini econom ice şi politice în lume, ca o condiţie a unei păci
mondiale juste şi durabile.
România, cooperînd multilateral cu toate statele, are poziţia ei clară şi bine
cunoscută în problemele internaţionale. în calitatea noastră de slujitori ai Sfintei
Biserici sîntem bucuroşi de a fi alături de întregul nostru popor susţinînd politica
colaborării paşnice dintre toate statele şi popoarele lumii. A vem satisfacţia spirituală
că această întrunire a Secretariatului Internaţional al Conferinţei Creştine pentru
Pace s e ţine la Bucureşti în preajma reuniunii de la Belgrad, care în folosul păcii, va
evalua înrădăcinarea şi rodirea de pînă acum a principiilor de cooperare europeană
stabilite acum doi ani în urmă la Helsinki.
Reuniunea de la Belgrad va constata pe baza Actului final de la Helsinki ce^s-a
realizat în domeniul securităţii şi cooperării în Europa. Se ştie că securitatea euro
peană nu poate fi asigurată decît prin concursul sincer al tuturor statelor de pe co n 
tinentul nostru. Se ştie de asemenea că în duhul şi în litera celor stabilite la Helsinki
este necesar, astăzi, să se democratizeze relaţiile internaţionale dintre state. Ţara
noastră consideră că la Helsinki s-a făcut un pas important înainte p e calea unei
Europe a securităţii, cooperării şi păcii. în preajma reuniunii de la Belgrad, noi c o n 
siderăm că, în folosul păcii, Actul final d-e la Helsinki trebuie îndeplinit într-o viziune
unitară care nu îngăduie fragmentări ale unui tot. Pentru a fi cu adevărat pace pe
continentul nostru trebuie realizată dezarmarea şi dezangajarea militară, acţiuni care
corespund atît de bine misiunii sacre a creştinismului.
Noi sîntem pentru o cît mai rodnică colaborare cu toate statele V e c in e , pentru
bună colaborare în Balcani, în Europa şi în lumea întrea-gă. Pentru colaborare, şi
într-ajutorare în folosul fiecărei naţiuni libere şi independente, căci buna colaborare
este garanţia unei păci trainice.
Naţiunea română sărbătoreşte anul acesta Centenarul proclamării şi cuceririi
deplinei Independenţe de Stat. Noi cunoaştem cît de mult chezăşuieşte pacea lumii,
independenţa tuturor naţiunilor.
în epoca noastră, în folosul păcii, ise c u v in e ca toate naţiunile lumii să fie inde
pendente social-politic, naţional, economico-industrial şi cultural.
Tot anul acesta, noi sărbătorim împlinirea a 30 de ani de la proclamarea Repu
blicii noastre, ani în care Biserica s-a bucurat de libertatea sa religioasă necesară.
Ştiindu-vă zeloşi apărători ai păcii noi vă considerăm cu dragoste creştinească
copărtaşi Ha cele două mari aniversări ale poporului român din anul acesta : C ente
narul Independenţei, de Stat a României şi trideceniul proclamării Republicii.
înalta ierarhie a Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Prea Fericitul Patriarh
Iustin, recunoscut de multă vreme ca ilustru teoretician-teolog şi vajnic apărător al
păcii, preoţimea şi toţi credincioşii, împreună cu întregul popor român, vă asigurăm
că vom fi în continuare neobosiţi lucrători şi apărători ai păcii cu toate m ijloacele
noastre specifice.
Iată pentru ce salutăm aici la Bucureşti cu deosebită bucurie pe .membrii Secre
tariatului Internaţional al Conferinţei' Creştine pentru Pace, în frunte cu Secretarul
General al Conferinţei Creştine pentru Pace, Paist. Dr. Karoly Toth. Iată pentru ce
. răm din toată inima succes deosebit întrunirii Secretariatului Internaţional al Con
ferinţei Creştine pentru Pace care îşi începe astăzi lucrările -la Bucureşti, avînd sp e
ranţa nezdruncinată de a fi cu toţii fericiţi făcători de pace şi de a fi cu adevărat fii
ai lui Dumnezeu {Matei V, 9).
i
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Dorim şi vă urăm a v ă simţi ibine :în ospitaliera noaistră ţară, în oraşul Bucu
reşti, oraş oare împreună cu -altele a avut de suferit de pe urma cutremurului năpraznic de la 4 martie 1977, dar care, în chiip eroic, se reface într-un climat de pace. Şi
cu acest prilej, iubitorii de «pace din lumeia ‘întreagă s-au interesat de urmările -acestui
cutremur şi ne ajută la refacere în diferite feluri.
Toate acestea se pot realiza de un popor iubitor şi făcător de pace, de popoare
iubitoare şi făcătoare de pace.
v
Se cuvine ca în loc de o istorie a războaielor umanităţii să inaugurăm şi să
consolidăm istoria păcii binefăcătoare a umanităţii.
Noi toţi sîntem şi trebuie să fim mereu -întru totul următori ai Domnului nostru
Iisus Hristos, Domnul Păcii (Isaia IX, 5).
Past. Karoly Toth, secretar general al Conferinţei Creştine pentru Pace, a pre
zentat raportul său, în care a făcut o amplă trecere în revistă a situaţiei internaţio
nale actuale, marcată în (primul rînd de pregătirile pentru reuniunea de la Belgrad
a reprezentanţilor Statelor semnatare ale Actului final de la Helsinki. Intrucît destin
derea nu se poate realiza fără dezarmare şi dezangajare militară, Past. Toth apre
ciază că este de dorit ca toate organizaţiile neguvernamentale să sprijine eforturile
pentru organizarea cu succes a sesiunii speciale a Adunării Generale O.N.U., în vara
anului viitor, consacrate dezarmării.
1
Au fost prezentate rapoarte privind activitatea Conferinţei Creştine pentru Pace
în perioada aprilie—iunie a . c . ; s-a făcut planificarea acţiunilor viitoare .pînă la sfîr
şitul acestui an.
Un loc aparte a fost acordat pregătirilor pentru cea de a V-a Adunare Generală
a Conferinţei Creştine pentru Pace, care se va organiza la Praga între 22— 29 iunie
1978. Tema biblică va fi : «Călăuzeşte paşii noştri p e calea păcii» (Luca I, 79), iar
tema centrală a Adunării : «Chemarea lui Dumnezeu pentru solidaritate».
•Ga invitat de onoare, Dl. V asile Gliga, adjunct al Ministrului Afacerilor Externe
al României, a vorbit d e s p r e : '«Cooperarea europeană <între Helsinki şi Belgrad».
Salutând pe distinsul orator, I. P. S. Mitropolit N icolae a'l Banatului a precizat că
reprezentanţii cultelor !îşi aduc contribuţia lor la marile eforturi care se desfăşoară
astăzi în favoarea păcii, progresului şi fericirii omenirii.
Dl. V asile Gliga a plecat de la premisa că Reuniunea Secretariatului Internaţio
nal al Conferinţei. Creştine pentru Pace <«se ţine într-o epocă* în care popoarele şi
statele de pe continentul european sînt din ce în ce mai preocupate de instaurarea
pe continentul nostru a unui climat âe încredere, de bună vecinătate, de pace şi de
securitate...».
Conferenţiarul a precizat poziţia României faţă de prevederile Actului final de
la Helsinki, arătînd că «Esenţialul Actului final constă în acţiunea tinzînd să defi
nească o cale comună către pace, securitate şi cooperare prin stabilirea de raporturi
între state pe baze noi, care se cuprind în cele zece principii ale relaţiilor interstatale
enunţate în A ctul final».
„
De asemenea, vorbitorul a precizat că România se pronunţă pentru stabilirea
unor noi ordini economice internaţionale, pentru lărgirea cooperării cu ţările în ^curs
de dezvoltare, pentru consolidarea păcii în luimea întreagă. A încheiat arătînd că «şi
Bisericile .pot şi trebuie să joace un rol important pentru a face să promoveze ideile
dreptăţii, păcii, respectului mutual între state şi popoare, pentru a face să triumfe
oauza securităfţii şi a păcii în Europa şi în lume».
In seara zilei de 18 iunie, Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a oferit
o recepţie în cinstea oaspeţilor.
Duminică, 19 iunie, participanţii la lucrările Secretariatului Internaţional al Con
ferinţei Creştine pentru Pace au vizitat vechiul centru religios şi cultural românesc
de la Curtea de Argeş.

CRONICA
Sîmbătă, 2 iulie 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a primit pe D-na
şi pe Dl.N Parşot Ion, preşedintele Comitetului parohial al bisericii ortodoxe române
«Sfîntul Nicolae» din Offenbach (R.F.G.), venit în vizită în ţara noastră şi pe linia legă
turilor Asociaţiei românilor din R. F. Germania cu ţara-mamă.
Joi, 7 iulie 1977. — Prea Fericitul Patriarh a primit pe Dl. Ing. Eugen Caraghiaur,
preşedintele Consiliului parohial al bisericii «Sfîntul Ioan Botezătorul» din Montreal
(Canada), împreună cu dl. Petre Radu, veniţi în ţară ca invitaţi ai'A sociaţiei România.
Vineri, 8 iulie 1977. — Prea Fericitul Patriarh a primit pe licenţiatul în teologie
Quais Sadig, de la Institutul teologic universitar din Bucureşti, împreună cu părinţii,
fratele şi sora, veniţi din Iordania pentru exprimarea recunoştinţei faţă de ospitalitatea
oferită fiului lor.
Sîmbătă, 9 iulie 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh a primit pe d-na Ileana
Pr. Mircea Panciuk, de la Edminton, Alberta (Canad^), cu unele acte oficiale din par
tea Parohiei ortodoxe române «Sfîntul Constantin şi Elena».
A primit, de asemenea, pe P. C. Pr. Gh. Speranţă d e la Wellington, Noua Zeelandă, venit în concediu cu familia.
Luni, 11 iulie 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh a primit pe P. C. Pr. Ştefan
Sandu cu soţia, veniţi în ţară de la Parohia ortodoxă română din Gotterborg — Suedia,
spre a-şi face concediul legal de odihnă.
Marţi, 12 iulie 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh a primit pe Eminenţa Sa
Arhiepiscopul Luigi Poggi, Nunţiu apostolic, venit în ţara noastră împreună cu secre
tarul său John Bukovski, pentru unele probleme de cult. O aspetele ^ fost însoţit de
preotul romano-actolic din Bucureşti, iar la conversaţia avută a luat parte şi P. S.
Episcop-Vicar Antonie Ploieşteanul. S-au oferit oaspeţilor : Albumul publicat de Mi
tropolia M oldovei şi Sucevei, volumul «De la theologie orthodoxe roumaine» şi volu 
mul «Biserica Ortodoxă Română şi Biseria Anglicană».
«

Luni, 18 iulie, 1977. r~ Prea Fericitul Patriarh a primit pe P. C. Protopop George
Nan, parohul parohiei «Sfînta Treime» din Windsor-Canada, venit în ţară ca oaspete

al Patriarhiei Române.
S
A fost de faţă şi P. S. Episcop-Vicar Antonie Ploieşteanul.
A primit, de asemenea, pe P. C. Pr. Prof. Ioan Bria, venit de la Geneva, cu unele
probleme oficiale bisericeşti.
Marţi, 19 iulie 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh a primit pe următorii :

— Dl. Dimitrie Papadakis, Ambasadorul Greciei la B u cu reşti; au fost de faţă Prea
Sfinţiţii Episcopi-Vicari Antonie şi Roman.
— P. C. Diacon Anuichi Silviu, care a făcut studii teologice la Belgrad, obţinînd
titlul de «Doctor în teologie».
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Joi , 21 iulie 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh a primit în audienţă pe :
— P. C. Pr. Emil Roman, de la parohia ortodoxă română din Geneva, venit în
ţară cu probleme oficiale bisericeşti.
— Dl. Prof. Dr. Iosif Constantin Drăgan, din Milano.
Vineri, 22 iulie, 1977.' — Prea Fericitul Părinte Patriarh a primit pe cei 25 de
membri ai Uniunii şi Ligii Societăţilor româno-americane, conduşi de dl. John Coman,
veniţi în ţara noastră ca invitaţi ai A sociaţiei «România», şi care au avut un program
de vizite în diferite localităţi şi la minăstirile istorice din ţara noastră.
Marţi, 26 iulie 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh a primit pe următorii în
audienţă :
— P. C. Pr. Hary Hatzpoulos, de la Boston — U.S.A., aparţinînd de Arhiepiscopia
greco-ortodoxă din America, de sub conducerea I. P. S. Sale Arhiepiscopului Iakovos.
— P. C. Pr. Traian Valdman şi dl. prof.' univ. George Trancu, de la parohia
ortodoxă română din Milano.
Miercuri, 27 iulie, 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh a primit pe :
— P. Cuv. Arhim. Dr. Daniel Gelsi, profesor romano-catolic la Roma.
— P. C. Pr. Gabriel Popescu, pentru binecuvîntarea de reîntoarcere la parohia
ortodoxă română din Sydney — Australia.
Luni, 1 august 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a primit pe P. C. Pr.
Mihai Iancu, venit din Detroit, S.U.A., cu soţia, pentru o lună de zile.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a primit pe Dl. O ctave Barbu, de la Paris,
membru în Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Bisericii Ortodoxe Române pentru
Europa Centrală şi Occidentală.
m

1
Marţi, 9 august 1977. — Prea Fericitul Părinte Iustin a primit pe Monseniorul
Brunello din Italia.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a primit pe preotul Ignace Peckstadt, de
la parohia «Sf. Andrei» din Grand — Belgia.
Miercuri, 10 august 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a oferit un
prînz oficial în cinstea unei delegaţii a Oficiului de stat pentru problemele religioase
din Republica Populară Ungaria însoţită de reprezentanţi ai Departamentului Cultelor
din Bucureşti.
Joi, 11 august 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a avut o întrevedere
cu
dl. N icolae Nicolae, ambasador extraordinar şi plenipotenţial al R. S.
România
în Statele Unite ale Americii.
Marţi, 16 august 1977. — Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe P. C. Pr.
Ştefan Sandu de la parohia ortodoxă Română din Gotteborg — Suedia care şi-a p e
trecut concediul de odihnă în ţară.
»

Luni, 22 august 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a primit pe P. C.
Pr. Alexandru Ciurea de la parohia ortodoxă română din Stockholm — Suedia, venit
în ţară în concediu de odihnă.
Joi, 25 august 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a primit în vizită
protocolară pe d-na Leticia Ramon Shahani, ambasador al Filipinelor la Bucureşti.

A fost de faţă P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal.
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Vineri, 26 august 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a primit într-o
vizită de prezentare pe Pr. Teodor Gotiş din Merriville — S.U.A.
Sîmbătă, 27 august 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a primit pe
- Pr. N icolae Ciurea de la parohia «învierea Domnului» din Hamilton — Canada, venit
în ţară ca însoţitor al unui grup de români din Canada.
Marţi, 30 august 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a primit pe
P. C. Pr. Alexandru Munteanu, parohul bisericii ortodoxe române din Sofia — Bul
garia, venit în ţară cu interes de serviciu.
Prea Fericitul Părinte Patriarh a avut o întrevedere cu Dl. Popa Pretor, amba
sadorul R. S. România la Londra.
A fost de faţă P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul.
I

Miercuri, 31 august 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a primit pe
Pr. Alexandru Tudor, parohul bisericii române din Offenbach — R. F. Germania, care
se va 'întoarce în R. F. Germania după efectuarea concediului de odihnă.
Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Dr. Dan Miron — parohul bisericii
ortodoxe române din Hamburg — R. F. Germania, pe Pr. Mihai Iancu din Detroit, pe
Dl. Constantin Gafencu, cu soţia, din Montreal (români din Canada), pe P. Cuv. Pr. V e 
niamin Popa, stareţul Schitului «Prodromul» de la Sfîntul Munte Athos — Grecia.

DIN ACTIVITATEA COMUNITĂŢILOR ORTODOXE ROMÂNE
DE PESTE HOTARE
ARHIEPISCOPIA MISIONARĂ ORTODOXĂ ROMÂNĂ ÎN AMERICA ŞL CANADA
Telegrama Prea Fericitului Părinte Iustin, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
trimisă I. P. S. Arhiepiscop Victorin cu prilejul zilei sale de naştere :
I. P. S. Părinte VICTORIN,
Arhiepiscopul românilor ortodocşi din America şi Canada
Cu prilejul aniversării zilei de naştere a I. P. S. V oastre, în numele Sfîntului
Sinod, Vă transmitem cele mai bune şi calde urări de sănătate şi v ia ţ ă ' îndelungată
cu satisfacţii depline în .conducerea Arhiepiscopiei noastre Misionare din America.

t IUSTIN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
La această telegramă, I. P. S. Arhiepiscop Victorin a răspuns :
i

Prea Fericirii Sale ,
Prea Fericitului Părinte IUSTIN,
?Patriarhul Bisericii O rto d o x e Române
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Respectuos V ă rog să b in evo iţi a primi cele mai călduroase mulţumiri pentru
telegrama de felicitare trimisă cu ocazia zilei mele de naştere.
Telegrama mi-a sosit la Lansing, Illinois, unde mă aflam împreună cu I. P. S.
Nicolae, Mitropolitul Banatului, să oficiem Sfînta liturghie la biserica «Sfîntul Gheorghe-Nou» păstorită de P. C. Prot.-vicar loan Bugariu. Cu această ocazie, parohia
a pregătit o masă oficială în onoarea v iz ite i î. P. S. Sale Mitropolitul Nicolae al Ba
natului şi a însoţitorilor I. P. S. Sale, P. C. Arhim. Pimerî, Stareţul Mînăstirii Sfîntul
loan cel Nou de la Suceava şi D-lui Asistent Aurel Jivi, de la Institutul teologic
din Sibiu, la care masă au participat un mare număr dintre credincioşii parohiei şi oas
peţi de la parohiile învecinate din Gary, (Indiana) şi Chicago, (Illinois).
La recomandarea /, P. S. Mitropolit Nicolae, telegrama Prea Fericirii VoasCre
a fost citită la această masă oficială şi a fost primită cu cele mai v ii aplauze de
înaltă apreciere la adresa Prea Fericirii Voastre.
Mulţumindu-Vă din toată inima, rămîn cu a celeaşi respectuoase sentimente întru
M întuitorul nostru Iisus Hristos.
Al Prea Fericirii Voastre,
t VICTORIN
Arhiepiscop al românilor ortodocşi din America şi Canada
I

m

I
*
Parohia Ortodoxă Română din Sydney
Parohia ortodoxă română «Sfînta Maria» din Sydney a inaugurat la 3 aprilie
1977, Duminia Floriilor, noua ei biserică, prima biserică din Australia , proprietatea
unei comunităţi ortodoxe române.
Cumpărarea acestei proprietăţi s-a făcut în urma hotărîrii Adunării generale
. parohiale din 20 februarie, dată la care s-a deschis o subscripţie specială,’ soldată în
următoarele săptămîni cu un rezultat deosebit de bun : peste 13.000 de dolari austra
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lieni. împreună cu fondul de care Parohia dispunea mai înainte, a devenit astfel po
s ib il. să se achite aproape jumătate din costul proprietăţii, restul acoperindu-se cu
împrumutul special acordat de Consiliul Australian al Bisericilor.
Noua proprietate, situată într-o poziţie frumoasă şi convenabilă membrilor pa
rohiei, în Linthorn Av. 64 — Enfield, cuprinde : biserica, un hol încăpător şi o bucă
tărie anexă, înconjurată de o grădiniţă plăcută.
La slujba inaugurală, anunţată de posturi de radio şi ziare locaLe, au luat parte
un mare număr de credincioşi, cum şi distinşi oaspeţi, reprezentanţi bisericeşti şi ai
municipalităţii.
S-a făcut mai întîi sfinţirea icoanelor şi a Crucii pentru altar, trimise încă din
anul trecut de Patriarhia Română, şi s-a stropit întregul locaş cu aghiasmă. în c o n 
tinuare, s-a oficiat Sf. Liturghie la care corul a cîntat răspunsurile omofone cu
strălucire şi sensibilitate. La vremea rînduită s-a făut pomenire pentru Patriarhul
Justinian, adormit în Domnul. Chieta zilei a fost destinată integral ajutorării restau
rării bisericilor din România, afectate de recentul cutremur. Slujba s-a încheiat cu o
rugăciune de mulţumire către Dumnezeu.
După aceasta, P. C. Preot Prof. Dr. Gabriel Popescu a rostit o cuvîntare festivă,
amintind începuturile vieţii parohiei şi subliniind cu recunoştinţă, sprijinul pe care
aceasta l-a primit de la Patriarhia Română. Apoi a reliefa,t dragostea credincioşilor
ortodocşi români din Sydney de a-şi avea biserica proprie, vrednicia lor, şi a sa
lutat prezenţa distinşilor oaspeţi.
Au mai luat cuvîntul : D-l I. Buzilă, preşedintele Comitetului parohial, exprimînd
bucuria neţărmurită pentru această împlinire aleasă, dorită şi aşteptată ani de-a rînd u l ; P. Cuv. Protos. Ştefan Papas, vicarul general al Arhiepiscopiei Greceşti —
reprezentantul I. P. S. Arhiepiscop Stylianos, d-l Gerben Stelstra, Secretarul e x e 
cutiv al Consiliului Australian al Bisericilor, — N. S. W., şi d-l Epitrop Mihai Florea,
care a adus salutul Parohiei române surori din Melbourne.
A urmat Polihroniul, întreaga asistenţă cîntînd «Mulţi ani trăiască» pentru
I. P. S. Arhiepiscop şi Mitropolit Iustin al Moldovei, — locţiitor de patriarh în acel
timp — şi pentru toţi înalţii ierarhi membri ai Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, pentru conducătorii ţării şi pentru tot poporul binecredincios.
La miruit a fost împărţită salcia Floriilor.
S-a inaugurat apoi Holul învecinat, care a primit numele de «Vatra Românească
a Parohiei Ortodoxe Române Sf. Maria din Sydney», vatră împodobită cu adevărat
româneşte. Doamnele, în splendide costume naţionale, au servit gustări, într-o atmos
feră însufleţită de muzică românească.
La 11 aprilie 1977, Postul de Radio ABC a transmis un interviu cu P. C. Pr.
Gabriel Popescu, despre serbarea Paştilor în Ortodoxie şi a transmis de asemenea o
parte din slujba inauguală înregistrată la Biserica română.
%
Menţionăm că în cadrul Parohiei se organizează periodic serbări româneşti,
picnicuri, ceaiuri, baluri, aşa cum la 7 mai a avut loc Balul Centenarului Indepen
denţei României.
In afara prezenţei la revista «Altarul Străbun», publicaţie comună a Parohiilor
Ortodoxe Române din Australia şi Noua Zeelandă, Biserica Română din Sydney editează lunar o foaie intitulată «Viaţa parohială».
Cu purtarea de grijă părintească a Prea Fericitului Patriarh Iustin, s-au trimis
recent la Sydney alte obiecte de cult menite să înfrumuseţeze noua biserica a româ
nilor de acolo.
Apreciind realizările deosebit de frumoase obţinute în cadrul Parohiei din Sydney, Prea Fericitul Patriarh Iustin a acordat distincţii
«Crucea patriarhală pentru
mireni» tuturor componenţilor Comitetului parohial şi a trimis totodată Parohiei o
Gramată specială, cu patriarhiceşti binecuvîntări.
4 Pr. Gabriel Popescu
*
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Parohia Ortodoxă Română «Sf. Nicolae» din Offenbach — R. F. Germania
In toamna anului 1975, credincioşii ortodocşi români care trăiesc în oraşul Offen
bach din R.F. Germania au alcătuit un comitet; de iniţiativă care a cerut Patriarhiei
Române trimiterea unhi preot din ţară. Biserica Ortodoxă Română a răspuns pozitiv
cererii credincioşilor români din Offenbach, trimiţîndu-le ca preot pe Pr. Tudor
Alexandru, doctorand în teologie, aflat la studii la Heidelberg, cu o bursă oferită de
«Das Diakonisches Werk» din Stuttgart.
Parohia ortodoxă română din Offenbach a luat fiinţă oficial la 7 decembrie 1975,
cînd a avut loc adunarea generală a românilor ortodocşi din această localitate. Prima
slujbă în limba română s-a ţinut la 18. ianuarie 1976, în capela castelului Isenburg,
pusă la dispoziţia parohiei de Biserica Evanghelică din Offenbach.
In luna august 1976, Pr. Tudor Alexandru a fost numit paroh al parohiei orto
doxe române «Sf. Nicolae» din Offenbach.
Pentru amenajarea bisericii în stil ortodox, Patriarhia Română a trimis în luna
septembrie 1976 o catapeteasmă executată în atelierele de la mînăstirea Plumbuita
din Bucureşti. De asemenea, a trimis icoanele şi obiectele de cult necesare acestei
biserici.
La 14 noiembrie 1976, P. S. Episcop-Lucian Făgărăşanul, vicarul Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi Occidentală şi P. S. Episcop Adrian
Botoşăneanul, vicarul Arhiepiscopiei Iaşilor, împreună cu preoţii ortodocşi români
din R. F. Germania, au oficiat slujba solemnă de sfinţire a bisericii ortodoxe române
din Offenbach, în prezenţa unui mare număr de credincioşi din Offenbach, din Frankfurt şi din alte oraşe din R. F. Germania. Evenimentul a fost prezentat şi de prea
locală.
Cu această ocazie a luat fiinţă la'Offenbach Asociaţia «Româno-Germană» avînd
ca scop promovarea de relaţii culturale bisericeşti intre cele două naţionalităţi şi
între parohia ortodoxă română şi celelalte confesiuni creştine din Offenbach.
Patriarhia Română se îngrijeşte ca şi această parohie să primească calendare,
cărţi de cult, mobilier, artizanat etc. — (Pr. Al. TUDOR).
Conlerinţa europeană, a preoţilor-spirituali pentru studenţi. — între 4 şi 9 mai
1977 a avut loc la Burg-Rothenfels (a. Main, în R. F. Germania), Conferinţa euro
peană a preoţilor-spirituali pentru studenţi. Din partea Patriarhiei Române a parti
cipat la Conferinţă Pr. Mircea Basarab.
în cadrul Conferinţei s-au prezentat trei referate principale. Primul a aparţinut
lui Samuel A kle din Benin (Dahomey) şi a fost ales pentru a ne da o imagine asupra
învăţămîntului superior din Africa şi, de asemenea, pentru a avea o privire critică
venită din partea unei persoane care a studiat în Africa (Dakar) şi în Europa (Qeneva). Al doilea referat, susţinut de G enevieve Petiot de la Universitatea din Paris,
avea menirea de a prezenta situaţia Universităţii în Europa de vest, cu deosebire
în Franţa, iar al treilea referat, prezentat de Vilmos Gereney, oferea o expunere
a sistemului de învăţămînt practicat în ţările socialiste din Europa de est.
Samuel A kle şi-a dezvoltat subiectul său, «Universitatea africană» în jurul a
trei idei principale: 1. Importanţa învăţămîntului şi a promovării co le c tiv e ; 2. Uni
versitatea trebuie pusă în slujba societăţii ; 3. Biserica trebuie să fie animată în pro
cesul de eliberare a societăţii africane de sub structurile unei societăţi care i-au
fost impuse din afară. Vorbitorul a încheiat mentionînd dorinţa Africii de a se elibera
de ambalajul colonial şi neocolonial, subliniind intenţia şi dorinţa africanilor ca
Universitatea să promoveze valorile autohtone.
G enevieve Petiot în «Relaţia dintre societatea occidentală şi Universitate» a scos
în evidenţă strînsa legătură dintre societate şi Universitate. O analiză a Universităţii
nu se poate face fără o analiză temeinică a societăţii în care se găseşte, al cărei
produs este şi pe care o serveşte. G. Petiot a subliniat apoi faptul că cei de la
Universitate trebuie să constituie parte activă în ceea ce priveşte proiectele Univer
sităţii.

I
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Vilfnos Cereney (Ungaria) a expus în referatul său «Sistemul educativ în ţările
din Europa de est» o analiză a sistemului de învăţămînt din ţările socialiste, în pri
mul rînd din Ungaria, apoi din Uniunea Sovietică şi R. D. Germană. S-a făcut o
analiză a moştenirii grele pe care^ ţările din estul Europei şi mai ales U.R.S.S. au
avut-o în. domeniul învăţămîntului. S.-a subliniat apoi ca primă măsură democrati
zarea învăţămîntului, insistîndu-se asupra caracteristicilor acestuia (obligativitate,
'gratuitate, accesul tuturor la învăţămîntul superior, raportul dintre cercetare şi apli
carea practică, analiza sistemului de examinare etc.).
Discuţiile purtate în grupe de lucru şi în şedinţele plenare au fost marcate de
afirmaţia făcută de G. Petiot că Universitatea în societatea capitalistă este o «uzină
de şomeri». S-a accentuat de către vorbitori faptul că tinerii absolvenţi sînt lăsaţi
să-şi caute serviciu singuri, fapt care este din ce în ce mai greu datorită crizei
economice actuale.
'
Majoritatea vorbitorilor au încercat să reliefeze atmosfera de nesiguranţă şi
luptă în care o bună parte dintre studenţii din vest îşi pregătesc examenele, atmos
fera în care ei sînt obligaţi să-şi înceapă munca în cadrul societăţii. — (Preot Mircea
BASARAB).

t

*

t
0

DIN VIAŢA BISERICILOR ORTODOXE SURORI
PATRIARHIA CONSTANŢINOPOLULUI
RĂSPUNSUL SANCTITĂŢII SALE DIMITRIOS LA .SCRISOAREA IRENICĂ A
PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH IUSTIN:
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte IUSTIN,
Patriarhul Bisericii O rto d o x e Române
Prea Fericite şi Prea Sfinţite Arhiepiscop al Bucureştiului, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii O rto d o x e Romfine, frate prea iubit şi mult. dorit în
Hristos Dumnezeu ş i , împreună slujitor cu Smerenia noastră, Domnule Iustin, îmbrăţişînd frăţeşte în Domnul pe Venerabila Voastră Prea Fericire, cu multă plăcere V ă
salutăm.
Cu dragoste frăţească am primit Scrisoarea irenică a Prea iubitei şi mult doritei
V oastre Prea Fericiri, din luna iunie a.c. — prin care ne anunţaţi, după un obicei
vechi ş'rsfînt în Sfintei noastră Biserică O r to d o x ă , alegerea Voiastră de Sinodul Elec
torilor din Biserica soră, — drept succesor al marelui Patriarh Justinian, adormit în
Domnul, care a trudit ani mulţi şi a lăstat o amintire neştearsă în toată Biserica
noastră Ortodoxă, — ca Arhiepiscop al Bucureştiului, Mitropolit al Ungrovlahiei şi
Patriarh al Bisericii O rtod oxe Române şi întronizarea Voastră, aare a avut loc în
catedrala patriarhală din Bucureşti, duminică 19 iunie.
A m citit Scrisoarea în şedinţa Sfîntului nostru Sinod, mulţumind Creatorului şi
Pronietorului Bisericii şi slăvind Sfînt numele Lui că n-a lăsat ca v ă d u v ia Bisericii
O rto d o x e Române, dragă nouă, să se prelungească mult timp, ci i-a dăruit Intîistătător şi păstor capabil să conducă turma cea binecredincioasă la pajiştile mîntuitoare ale harului evanghelic, s-o sprijine şi s-o mîngîie atunci cînd este nevoie.
Cu deosebită plăcere, răspunzîndu-vă acum, vă transmitem mai întîi Prea Fetericirii V o a stre felicitările cordiale ale Bisericii noastre şi ale noastre personal, în le
gătură cu cele, prin voia divină, aici întîmplate, apoi, întoreîndu-vă îmbrăţişarea
frăţească în Domnul, v ă dorim din tot sufletul ca Dumnezeu, care din belşug îşi
arată harul să v ă ajute Ia împlinirea înaltelor responsabilităţi de Patriarh şi să vă
bin ecu vîn teze toate eforturile şi acţiunile V o a stre întreprinse spre binele turmei
celei cu vîn tătoare încredinţată vouă.
• Satisfacţie deosebită am încercat v ă zîn d dorinţa statornică şi intenţia iubitei
V oastre Prea Fericiri ca, în această răceală şi ,în această furtună a lumii, să lucraţi
pentru menţinerea netulburată ia păcii şi a unităţii în Biserica noastră O rtodoxă şi
să continuaţi în Sfînta V oastră Biserică preţioasa participare activă la toate co n 
sultările interortodoxe, — care fac şi mai vădită unitatea noastră în credinţă, — care
privesc pregătirea şi realizarea Sfîntului şi Marelui Sinod, ca şi la celelalte întruniri
interbisericeşti şi interereştine — la cele mai multe aţi participat personal în ultimii
ani şi aţi contribuit din plin la ducerea la bun sfîrşit a lucrărilor lor.
Sîntem convinşi că prin acest contact şi colaborare frăţească în Hristos vom
putea sluji mai bine Biserica şi omul «pentru care a murit Hristos» (Rom. XIV, 15)
şi să arătăm lumii că «mîntuirea nu e s te în altcineva» (Fapte IV, 12), decît numai
în Hristos Iisus.
Asigurînd pe Prea Fericirea Voastră că şi noi, avînd legături frăţeşti şi *o!aborînd cu toate Prea Sfintele Biserici O rtodoxe, v o m depune tot efortul pentru a
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le păstra şi întări şi că v o m ii gata totdeauna să vă dăm concursul posibil la tot
ce va fi nevoie, pentru prom ovarea scopului stînt, al bunăstării şi măririi Prea Sfintei
V oastre Biserici, v ă îmbrăţişăm,
dîndu-vă sărutare sfîntă
în Hristos Dumnezeul
nostru şi rămînem cu dragoste frăţească şi deosebită cinste.
Al V enerabilei V o a stre Prea Fericiri iubitor frate în Hristos,

, t Dimitrios
Patriarhul Constantinopolului
\

INTERVIUL SANCTITĂŢII SALE PATRIARHUL ECUMENIC DIMITRIOS I ACOR
DAT REVISTEI «LUTHERISCHE MONATSHEFTT». — Revista «Lutherische Monatshefte» în nr. 1/-1977, publică un interviu acordat de Sanctitatea Sa Patriarhul Ecume
nic Dimitrios I unui'corespondent al acestei reviste, interviu .consacrat creştinismului
actual şi locului ortodoxiei. Ca introducere, revista subliniază importanţa punctelor
de vedere exprimate de Patriarhul Dimitrios, prezentînd că acestea sînt ale unuia dintrei cei mai importanţi reprezentanţi ai creştinismului, «primus inter pares» al patriar
hilor , ortodocşi.
în linii mari, interviul poate fi rezumat după tum urmează : 1. întrebare : Cum
vedeţi Sanctitate, climatul ecumenic la un an după Adunarea generală a Consiliului
Ecumenic al Bisericilor de la Nairobi.
Răspuns: Patriarhia Ecumenică consideră Adunarea generală a Consiliului Ecu
menic al Bisericilor de la Nairobi
ca una dintre cele mai
reuşite. Totuşii este
incă prea devreme, la numai un an după încheierea lucrărilor, pentru a aprecia c li
matul pe care l-a putut crea. în orice caz, noi împărtăşim speranţa sigură pe care a
formulat-o şi care rămîne aceea că Mişcarea ecumenică şi organele sale vor aduce
un
ajutor decisiv la eforturile Bisericilor pentru încurajarea raporturilor lor fră
Ieşti şi a unităţii lor.
2. întrebare : Predecesorii Dvs. au predicat «.oikoumene tis agapis», dragostea unixersală. După 50 de ani de istorie ecumenică, care ar trebuie să fie cuvîntul de ordine
al viitorului ?
Răspuns : Caritatea predicată de trecut n-ar trebui în nici un caz să fie disociată
de adevăr. Noi trecem astăzi de la dialogul dragostei, ca condiţie absolută a dialo
gului adevărului, la dialogul teologic. Cuvîntul de ordine al viitorului ar trebui să
fie «dialogul în adevăr». De altfel, nu există — cum s-a relevat pe drept cuvînt —
o linie de demarcaţie precisă între dialogul dragostei şi dialogul teologic. Prin dra
gostea mutuală şi prin dialogul nostru în dragoste noi «teologizăm», sau, în alţi
termeni, noi edificăm pe ocolite teologia.
3. în tr e b a te : Doriţi o participare mai accentuată a ortodocşilor la Mişcarea
ecumenică ? Vă aşteptaţi ca tendinţele ortodoxe să fie aici mai bine primite ?
Răspuns : Da. Noi dorim o participare crescîndă a ortodocşilor la mişcarea ecu 
menică şi în special în sînul instituţiei sale oficiale, Consiliul Ecumenic^al Biseri
cilor, pentru că noi credem că Biserica Ortodoxă are multe de oferit dialogului
interconfesional. De altfel, în aces,t sens a fost redatat Mesajul Patriarhiei Ecumenice
cu ocazia celei de a 25-a aniversări a Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Aici au
:ost formulate cererile ortodocşilor. Se ştie că Mesajul a fost primit favorabil de
întreaga lume creştină. Este sigur că sarcina de a face activitatea sa mai eficace
interconfesional. De altfel, în acest sens a fost redactat Mesajul Patriarhiei Ecumenice
al Bisericilor. Un număr crescînd de ortodocşi în cadrul Consiliului Ecumenic al B ise
ricilor ar ajuta ca documentele publicate să poarte mai mult amprenta tradiţiei orlodoxe răsăritene şi mai puţin pecetea numai a protestantismului.
4. întrebare : Astăzi se discută pentru a şti dacă şi în ce măsură Consiliul Ecuzienic al Bisericilor a ştiut să păstreze echilibrul între căutarea adevărului teologic
s: activitatea socială, cvasi politică. Vă asociaţi acestor critici care spun că teologia
■rste neglijată la Consiliul Ecumenic al Bisericilor ?
Răspuns: Bineînţeles că da. Patriarhia Ecumenică a amintit deseori necesitatea
rezvoltării echilibrate pe de o parte a cercetării şi proclamării adevărului teologic,
r unităţii în adevăr, şi pe de alta, a activităţilor sociale şi de alt gen pentru a ajuta
: menirea în suferinţă. Oricare ar fi situaţia, atitudinea Bisericii Ortodoxe în Consi_ - i Ecunţenic al Bisericilor constituie obiect de studiu în convorbirile pregătitoare
centru viitorul Sinod panortodox.
^
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5. întrebare : în ceea ce privesc drepturile omului există divergenţe importante
de opinii între dvs. şi Bisericile ortodoxe din ţările de est ?
Răspuns : Nu există divergenţe de opinii între noi, pentru «că sîntem toţi ortodocşi
şi pentru că învăţătura ortodoxă este aceeaşi pretutindeni. Ca ortodocşi, noi credem
şi proclamăm că Hristos eliberează şi uneşte pe toţi oamenii.
6. întrebare: In ce măsură Vă simţiţi aproape de Roma ? De Geneva ?
R ă s p u n s : Dragostea creştină nu se poate măsura în centimetri. Marile scaune
ale creştinătăţii sînt poli de atracţie şi nu graniţe. Patriarhia Ecumenică crede cu
tărie că atrage şi că se lasă atrasă de diferite centre creştine, cărora le întinde bra
ţele cu dragoste fără limite şi mîna pentru a colabora cu ele.
Sanctitatea Sa Patriarhul Dimitrios a precizat de asemenea că are prea mult de
lucru în âcest moment pentru a proiecta o călătorie în străinătate, «deşi ar fi pentru
Noi o mare bucurie să putem face o vizită fratelui nostru drag Papa Paul VI, care
este totdeauna prezent în rugăciunea noastră».
DECESUL MITROPOLITULUI HRISOSTON DE NEOCESAREEA. — La 26 noiem 
brie 1976 a decedat la Istanbul, ca urmare a unei crize cardiace, Mitropolitul Hristostom de N eocesareea, în vîrstă de 82 de ani.
Defunctul mitropolit, care înainte de a intra în monahism s-a numit Xenofon,
s-a născut în 1894, la Smirna, oraş unde şi-a făcut studiile elementare. Apoi viitorul
mitropolit de N eocesareea a urmat cursurile la Facultatea de teologie a Patriarhiei
Ecumenice de la Halki, pe care le-a întrerupt pentru a satisface stagiul militar în
armata turcă, în timpul primului război mondial. După terminarea facultăţii în anul
1922 a fost hirotonit diacon, iar în anul 1923 preot. Apoi a predat literatura clasică
şi teologia timp de mulţi ani la această şcoală teologică.
între anii 1931— 1934 >cu binecuvîntarea patriarhului ecumenic Fotie II, a urmat
cursuri superioare de teologie la Universitatea din Strassbourg, la Facultatea de teo 
logie romano-catolică, specializîndu-se în exegeză şi în drept canonic. A ceste materii
le va preda, ca profesor titular, la Facultatea de teologie de la Halki după întoar
cerea sa în Turcia, unde va rămîne în 1943.
Intre 1942 şi 1950 a funcţionat şi ca director al acestei şcoli de .teologie.
în anul 1943 ca urmare a recomandării patriarhului ecumenic Veniamin I, a
fost ales ca mitropolit de Neocesareea, funcţie în care a luat parte activă la viaţa
pastorală şi la administraţia bisericească, în calitate de membru al Sfîntului Sinod al
Patriarhiei Ecumenice şi membru a numeroase comisii ale acestei Biserici.
Mitropolitul Hrisostom de N eocesareea a fost unul dintre ierarhii Patriarhiei
Ecumenice dintre cei mai bine pregătiţi, autor a unui mare număr de tratate de te o 
logie, dintre care multe inedite. Ca personalitate, era un om modest şi retras, d eo 
sebit de iubit şi respectat de studenţii săi, dintre care mulţi au devenit ierarhi orto
docşi.
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PATRIARHIA ALEXANDRIEI
ALEGEREA NOULUI MITROPOLIT AL AFRICII CENTRALE. — Sfîntul Sinod al
Patriarhiei Alexandriei a ales în unanimitate în timpul ultimei sesiuni, în postul de
Mitropolit al Africii centrale pe P. S. Episcop-vicar Thimoteos Kontomerkos de Eleusis (Egipt).
Noul mitropolit al Africii centrale, I. P. S. Thimoteos, este originar din Karpenissi (Grecia) şi are 46 de ani. înainte de a fi ierarh în Patriarhia Alexandriei,
I. P. S .’Sa a funcţionat ca preot în R. F. Germania.
N
Intre 21— 31 noiembrie 1976, I. P. S. Thimoteos a luat parte ca membru al dele
gaţiei Patriarhiei Alexandriei, la lucrările primei Conferinţe presinodale panortodoxe
pentru pregătirea Sfîntului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, Conferinţă care
s-a ţinut la Chambesy (Elveţia).
VIZITA SANCTITĂŢII SALE NICOLAE AL VI-LEA AL ALEXANDRIEI ’ÎN ETI
OPIA. — Prea Fericitul Patriarh Nicolae al V l-lea al Alexandriei a făcut la 16 ianua
rie 1977 o vizită pastorală la comunităţile ortodoxe din Etiopia şi Dijbouti, la invi
taţia I. P. S. Mitropolit Metodios de Axum. *
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La Addis Ababa, Patriarhul Alexandriei şi persoanele care-1 însoţeau a avut o
întîlnire cu Patriarhul Bisericii Etiopiene Abuna Tahle Haymanot.
TELEGRAMA SANCTITĂŢII SALE NICOLAE VI TRIMISA PREA FERICITULUI
PĂRINTE PATRIARH IUSTIN. — Cu ocazia alegerii şi înscăunării Sanctităţii Voastre

Vă transmit cordiale şi frăţeşti felicitări.
t Nicolae
Papă şi Patriarh al Alexandriei

PATRIARHIA IERUSALIMULUI

RĂSPUNSUL SANCTITĂŢII SALE BENEDICT AL IERUSALIMULUI LA SCRI
SOAREA IRENICA A PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH I U S T I N . — Cu

deosebită bucurie am primit Scrisoarea Venerabilei şi muit iubitei Voastre Prea Feri
ciri, prin care, după un obicei vechi bisericesc «ne aduceţi la cunoştinţă evenimentele
istorice, deja aflate de noi, trăite de Prea Sfîntă Voastră Biserică: trecerea la Dom
nul ,a fericitului între patriarhi Justinian şi, prin bunăvoinţa Stăpînului ceresc al
Bisericii, alegerea în Duhul Sfînt, prin vot legiuit şi unanim, de către Sfîntul Vos
tru Sinod, de cler şi credincioşi, — conform Statutului propriu —. şi ridicarea Voas
tră pe tronul patriarhal al Prea Sfintei Bisericii Ortodoxe Române.
Salutîndu-ne cu iubire frăţească în Hristos-Domnul şi începînd comuniunea şi
unitatea cu noi în credinţa ortodoxă cea fără prihană în dogme, în Sfîntă tradiţie,
în Biserica cea Una, Sfîntă, Sobornicească şi Apostolească, ne asiguraţi că acordaţi
toată atenţia şi grija exercitării demnităţii de Patriarh pentru ca să propăşească în
tru to\ate turma cea cuvîntătoare încredinţată Vouă şi pentru a se întări unitatea şi
dragostea între Bisericile Ortodoxe surori — pentru ca aceasta să-şi îndeplinească cu
succes misiunea lor sfinţitoare şi pacifistă în lume. De asemenea, daţi asigurări că
veţi participa activ, ialături de celelalte Biserici şi culte creştine la Mişcarea ecume
nică şi la întrunirile interortodoxe pentru promovarea cauzei sfinte, a convocării Sfîntului şi Marelui Sinod Pregătitor.
Deci, examinînd acestea cu atenţia cuvenită, îndeosebi în şedinţa Sfîntului nostru sinod, am adus mulţumiri Domnului din tot sufletul că după vrednicie v-a ales
si v-a învrednicit de cinstea de a prelua conducerea Prea Sfintei Biserici Ortodoxe
Române, pentru a conduce turma de credincioşi încredinţată Vouă la păşuni aducă
toare de mîntuire.
De aceea, felicitîndu-vă, cu deosebită plăcere vă facem aceleaşi bune urări şi
vă îmbrăţişăm în Hristos şi Vă întindem numaidecît dreapta comuniunii, rugîndu-ne
mereu ca Prea Sfîntul Mormînt să vă păzească întru mulţi ani cu sănătate deplină
5/ belşug de înţelepciune, pentru a învăţa totdeauna cuvîntul adevărului, şi a duce
Jc bun sfîrşit lupta cea bună spre binele turmei voastre duhovniceşti, a cărei păsto
rire V-a încredinţat-o harul de sus, preaputernic al Domnului.
Vă asigurăm că şi Noi facem totul pentru a păstra şi întări legăturile păcii, ale
~rutăţii şi colaborării cu toate Prea Sfintele Biserici^ale lui Dumnezeu şr nu ~pierdem
r:ci o ocazie pentru a acorda tot ajutorul nostru Bisericilor Ortodoxe surori. .
«

»9

E-O.R. -

10

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

718

Imbrăţişîndu-vă încă odată cu iubire frăţească pe Prea Fericirea Voastră şi pe
venerabilii fraţi în Hristos, care alcătuiesc Sfîntul şi Marele Vostru Sinod, cerînd ca
Domnul să vă dăruiască cu ani muiţi, cu sănătate şi mîntuire, rămînem al respecta
bilei Voastre Prea Fericiri iubitor frate în Hristos şi întru toate binevoitor.
f Benedict
Patriarhul Ierusalimului

BISERICA ORTODOXĂ SÎRBĂ
PREA FERICITULUI PATRIARH GHERMAN LA COMUNITATEA ORTODOXA
SIRBA DIN ZORICH. — Prea Fericitul Patriarh Gherman al Bisericii Ortodoxe Sîrbe
a făcut o vizită la Ziirich — Elveţia, între 12— 14 februarie 1977, la comunitatea orto
doxă sîrbă din Elveţia, ocazie cu care a întîlnit pe reprezentanţii celor trei mari
Biserici creştine din Elveţia.
Prea Fericitul Patriarh Gherman a fost primit de Episcopul Lavrentie, conducă
torul diocezei sîrbe din Europa occidentală cu sediul la Dusseldorf, în.R. F. Germa
nia şi de Pr. Draşko Todorovici, întemeietorul şi conducătorul comunităţii ortodoxe
sîrbe din Elveţia şi a vizitat casa parohială din Ziirich, amenajată în 1974 şi centrul
pastoral cultural şi administrativ al comunităţii, loc de întîlnire al grupelor catehetice, secretariat, bibliotecă, grup folcloric, centru de asistenţă pentru ortodocşii sîrbi
care trăiesc în Elveţia.
Duminică, 13 februarie, Prea Fericitul Patriarh Gherman a fost primit de nenu
măraţi credincioşi ortodocşi sîrbi în biserica Părinţilor augustinieni din Ziirich, unde
Episcopul Lavrentie a săvîrşit Sfînta liturghie la care au asistat : Pastorul Walter Sigrist, preşedintele Federaţiei Bisericilor protestante din E lveţia; I. P. S. Mitropolit
Damaschin de Tranoupolis (Patriarhia Ecumenică), directorul Centrului ortodox de la
Chamb^sy,* P. S. Episcop Serafim de Ziirich (Biserica ortodoxă Rusă) ; Mgr Vonderlach,
episcop romano-catolic de Coire, însoţit de Mgr Henry, vicar general pentru cantonul
Ziirich şi episcopul Leon Gauthier al Bisericii Vechi-Catolice din Elveţia.
In omilia pe care a rostit-o la sfîrşitul slujbei, Prea Fericitul Patriarh Gherman
a amintit asistenţei bazele spirituale ale poporului sîrb. «Nu uitaţi — a spus Prea
Fericirea Sa — că întemeietorii statului nostru au fost sfinţi şi că credinţa a fost
aceea care a făcut totdeauna să trăiască poporul nostru, atît în perioadele de liber
tate pe care le-a condus, cît şi sub jugul asupritorilor. Vă chem să dăruiţi total ini
mile voastre lui Dumnezeu, căci El cunoaşte nevoile fiecăruia şi veghează asupra fie
căruia dintre noi».
După "o vizită făcută la Clinica oftamologică a Spitalului cantonai din Ziirich,
Prea Fericitul Patriarh Gherman s-a întors la Belgrad.
0
S
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BISERICA ORTODOXĂ GREACĂ
SĂRBĂTOAREA «SFlNTUL FOTIE» IN GRECIA. — Intre 5—6 februarie 1977,
Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Grecia a organizat — cum face obişnuit d-e
cîţiva ani — o sărbătorire de două zile pentru a cinsti memoria Sfîntului Fotie.
In timpul Sfintei Liturghii, săvîrşită la mînăstirea Penteli de lîngă Atena de
I. P. S Arhiepiscop Serafim al Atenei, Primatul Bisericii Ortodoxe din Grecia, Prof.
Evanghelos Theodoru a predicat despre viaţa şi activitatea Sfîntului Fotie, apoi, în
dezbaterile care au urmat între membrii Sfîntului Sinod şi profesorii de la Facul
tatea de teologie din Atena după Sfînta Liturghie, Prof. Vlassios Pheidas a prezentat
comunicarea intitulată : «Gîndirea Sfîntului Fotie despre Biserica Occidentală».
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SPRE. O NOUĂ «CHARTĂ» A BISERICII ORTODOXE. — Sfîntul Sinod al Bise
ricii Ortodoxe a Greciei examinează în prezent un proiect al noii «charte constitu
ţionale» care va trebui să fie sancţionată printr-un decret-lege de către Stat.
Conform acestei noi «Charte» episcopii vor fi aleşi de către întreaga ierarhie a
Greciei şi nu numai de Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei, compus din 12
membri ca pînă acum.
Mai mult, numele candidaţilor la episcopat vor fi publicate în presă pentru ca
poporul să poată eventual formula obiecţiuni privind calităţile candidaţilor.
O Comisie de episcopi va judeca, în acest caz, valoarea obiecţiuniior primite.
Un episcop nu va putea fi transferat în alt scaun episcopal decît cu acordul a trei
sferturi din ierarhie.
TELEGRAMA DE FELICITARE TRIMISĂ PREA FERICITULUI PĂRINTE
PATRIARH IUSTIN. — Felicităm clin toată inima pe Prea Fericirea Voastră cu ocazia
9

bine-meritatei alegeri ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Vestea alegerii Prea Fericirii Voastre ne-a umplut de multă bucurie şi satisfac
ţie pentru stima profundă pe care o avem pentru persoana Prea Fericirii Voastre.
Rugăm din toată inima pe Arhipăstorul nostru Hristos să Vă întărească şi să
Vă binecuvînteze patriarhatul cu sănătate şi să sporească roadele strădaniilor Prea
Fericirii Voastre pentru creşterea şi propăşirea Bisericii noastre surori din România şi
a întregii ortodoxii .
Cu multă dragoste în Hristos şi cea mai profundă stimă,
f Serafim
Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Grecii

RĂSPUNSUL PREA FERICITULUI S E R A F I M , ARHIEPISCOPUL ATENEI, LA
SCRISOAREA IRENICĂ A PREA FERICITULUI PATRIARH I U S T I N . — Vestea ale

gerii Prea Fericirii Voastre ca Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei
şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române ne-a umplut inima de satisfacţie şi bucurie.
Cu multă plăcere am ascultat pe Prea Sfinţitul nostru frate, Mitropolitul de Peristeri,
Dl. Ştefan, Preşedintele Comisiei Sinodale pentru relaţiile inter ortodoxe şi interereştine, relatîndu-ne în Sinod cele întîmplate în timpul cu adevărat strălucitei ceremonii
a întronizării mult iubitei şi respectabilei Voastre Prea Fericiri.
Bucurita noastră, prilejuită dc ridicarea Voastră pe merit la treapta de patriarh,
a fost întregită de scrisoarea Voastră, aşteptată cu nerăbdare, dar şi cu linişte şi
încredere absolută, pentru că ştim bine cît dc statornică este Prea Fericirea Voastră
în tradiţiile Sfintei noastre Biserici.
Primind deja buna Voastră mărturisire şi promisiunea făcută cu smerenie de a
urma întru totul dogmele ortodoxe şi de a face totul pentru slava Domnului nostru
Iisus Hristos şi a Sfintei Biserici, celei una, sobornicească şi apostolească, Biserică
— după voia Sa '— cu misiune mîntuitoare în lume, cu iubire frăţească vă îmbrăţi
şăm ca Arhiepiscop canonic al Bucureştilor şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
\ ă asigurăm că vom pomeni totdeauna, cu cinstea cuvenită, numele Prea Fericirii
\ oastre la sfintele Liturghii, cu acela al celorlalţi prea sfinţiţi patriarhi ortodocşi
Jupă rînduială şi în rugăciunile smereniei no,astre făcute^se parat.
Ne exprimăm încă odată bucuria neţărmurită, satisfacţia şi * mîndria pentru că
- ; i t de bogată şi multilaterală este legătura Prea Fericirii Voastre cu noi şi cu ţara
•voastră şi atît de adîncă este desfătarea Voastră cu teologia sfîntă, aşa cum mărturiv'sc cei care au văzut-o. întru mulţi ani Prea Fericite Patriarh al Bisericii Ortodoxe
P.omâne, Iustin. îmbrăţişîndu-vă încă odată cu sărutare sfîntă în Domnul nostru Iisus
r’ristos, rămînem frate iubitor în Domnul.
t Serafim
Arhiepiscopul Atenei

BISERICA ORTODOXĂ A CIPRULUI
După cum se ştie, în ziua de 3 august 1977, A ÎNCETAT DIN VIAŢA PREA FERI
CITUL PĂRINTE MAKARIOS, ARHIEPISCOPUL ŞI PREŞEDINTELE CIPRULUI. încetarea din viaţă a fost anunţată şi Bisericii Ortodoxe Române, prin următoarea tele
gramă adresată Prea Fericitului Părinte Iustin :
Prea Fericirii Sale,
y

Prea Fericitului Părinte IUSTIN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Adînc întristaţi vă vestim sfîrşitul Prea Fericitului Arhiepiscop al Ciprului Makarios, survenit astăzi, 3 august, ora 5,15 dimineaţa.
Funeraliile vor avea loc în ziua de 8 august, ora 9 dimineaţa.
t Hrisostom
Mitropolit de Paphos
0

La această tristă veste, Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a trimis următoarea
telegramă :

Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Ciprului,
Vestea neaşteptată despre moartea Prea Fericirii Sale Arhiepiscopului Makarios
ne-a întristat profund.
Personalitate eminentă bisericească şi politică, defunctul Arhiepiscop Makarios
şi-a consacrat viaţa sa înfloririi Bisericii sale, libertăţii şi prosperităţii spirituale şi
materiale a poporului său.
Evocînd cu pietate relaţiile frăţeşti permanente dintre Bisericile noastre surori,
împărtăşind copleşitoarea durere a Sfîntului Sinod şi a întregului popor cipriot, noi
personal şi membrii Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române exprimăm viile
noastre condoleanţe şi rugăm pe Domnul să primească sufletul mult-regretatului
adormit în împărăţia cerurilor.
t Iustin
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
I. P. S. Mitropolit Hrisostom, locţiitor de Arhiepiscop al Ciprului, a răspuns :

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte Iustin
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Adînc emoţionaţi, exprimăm Prea Fericirii Voastre mulţumiri călduroase pentru
participarea Voastră şi a Sfintei Biserici din România, la marele doliu al poporului
cipriot, pentru moartea neaşteptată a Arhiepiscopului Makarios III.
Rugăciunile Voastre vor ajuta pe creştinii îndureraţi ai Bisericii Ciprului să
suporte cu bărbăţie şi evlavie această încercare.
t Hrisostom
Mitropolit ai Paphosului
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MESAJUL I. P. S. MITROPOLIT DOROTEI ADRESAT PREA FERICITULUI PĂ
RINTE PATRIARH IUSTIN. — Cu toate că I. P. S. Dorotei, Mitropolit de Praga şi a toată
Cehoslovacia, a participat la festivităţile de intronizare a Prea Fericitului Părinte
Patriarh Iustin, Sinodul Bisericii Ortodoxe a Cehoslovaciei a trimis următorul mesaj :

«Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Domn, Doctor IUSTIN,
Locţiitor al Cezareei Capadociei,
Mitropolit al Ungrovlahiei şi
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Prea iubit şi vrednic întîistătător,
Ailindu-ne sub luminoasa inspiraţie venită din îmbelşugatele impresii ale parti
cipării noastre la solemnitatea întronizării Prea Fericirii Voastre în duminica de 19
iunie 1977, am primit gramata care ne vesteşte acelaşi act istoric. Ne-am convins
personal, cu ce însufleţire arhipăstorii, clerul şi turma, monahii şi monahiile au par
ticipat la alegerea Prea Fericirii Voastre pe scaunul de Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române.
în această generală bucurie şi unitate de gîndire nu se poate să nu vedem
manifestarea Proniei lui Dumnezeu care a indicat pe Sanctitatea Voastră ca pe cel
mai vrednic urmaş al răposatului în Domnul, Prea Fericitul Patriarh Justinian.
Vizitînd cîteva mînăstiri, biserici şi parohii am rămas încîntat de buna organi
zare, de deosebita evlavie şi de toate cîte Ie-a dobîndit sfînta Biserică Ortodoxă
Română — sora noastră —. Fără îndoială că sub îndrumarea înţeleaptă şi experi
mentată a Prea Fericirii Voastre aceste agoniseli se vor lărgi şi sc vor adînci.
Trăim într-o epocă plină de răspunderi pentru Biserică, cînd în virtutea variate
lor circumstanţe din trecut a fost anulat contactul şi reciproca înţelegere în Orto
doxie, iar ca urmare a acestei îndepărtări toate Bisericile separate trebuie să-şi aducă
aportul lor. Avem speranţa că Prea Fericirea Voastră, cu înalta autoritate pe care
o deţineţi, veţi sluji drept o întărire a uniunii frăţeşti. Aceasta va constitui cel mai
puternic reazem în lucrarea noastră comună, îndreptată spre unirea tuturor creştinilor
şi spre slujirea şi păstrarea păcii pe pămînt.
Mărturisind dragostea noastră faţă de Sanctitatea Voastră şi faţă de Sfînta Bise
rică Ortodoxă Română pe care o conduceţi, ne bucurăm din suflet pentru existenţa
unor bune relaţii între Bisericile noastre. Sîntem încredinţaţi că aceste admirabile
contacte se vor dezvolta şi în viitor cu mult succes, fapt care va face ca Biserica
noastră şi în viitor să continue să primească o putere duhovnicească şi morală în
modesta ei misiune sfîntă.
Permiteţi-mi, Prea Fericirea Voastră, ca în numele' Sfîntului Sinod, în numele
clerului, al credincioşilor şi în numele nostru personal, să^vă felicit cu prilejul înăl
ţării în Scaunul patriarhal, ca întîistătător al Sfintei Biserici Ortodoxe Române.
In neîncetatele rugăciuni ale Bisericii noastre îl rugăm pe Păstorul cel Mare,
Hristos, ca să nu vă lipsească de îmbelşugatul ajutor ceresc, să vă păzească'Domnul
:n sănătate multă şi în toată buna sporire şi să încununeze cu ani îndelungaţi pre
ţioasa Voastră viaţă] spre binele Sfintei Voastre Biserici, spre înflorirea ei şi spre
s lava ei în toată lumea.
Rămîn al Prea Fericirii Voastre cinstit şi iubitor rugător către Dumnezeu, cel mai
*n/c frate şi împreună slujitor.
Cu sinceră dragoste în Domnul Vă îmbrăţişez.
f Dorotei
Mitropolit de Praga şi a toată Cehoslovacia

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

722

BISERICA ORTODOXĂ A POLONIEI
ADEZIUNE UNANIMĂ. — Biserica Ortodoxă a Poloniei şi celelalte Biserici din
Polonia au ţinut să felicite şi să recunoască în mod oficial alegerea Prea Fericitu
lui Părinte Patriarh Iustin. In acest sens, Prezidiul Consiliului Ecumenic Polonez
a trimis Prea Fericirii Sale următorul MESAJ :

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte IUSTIN,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
In legătură cu chemarea Sanctităţii Voastre la vrednicul de cinste scaun pa
triarhal al Stintei Biserici Ortodoxe Române, dorim să vă transmitem cordiale feli
citări şi să ne exprimăm adînca noastră bucurie.
în decursul multor veacuri ambele noastre popoare au vieţuit în vecinătate,
schimbînd între ele preţioase comori duhovniceşti şi culturale. Din istoria ţărilor
noastre şi relaţiilor noastre reciproce reiese acelaşi adevăr, că această colaborare*
răspunde în mod deosebit necesităţilor esenţiale şi creaţiilor închinate operelor de
pace, dreptăţii şi securităţii pe continentul nostru.
Pînă în ziua de astăzi ne mîndrim cu faptul că Sanctitatea Voastră aţi îmbogă
ţit popoarele noastre în calitate de profesor academic dc studii teologice ortodoxe
al Universităţii din Varşovia, care şi-a aflat continuarea în
Academia teologică
creştină din Varşovia.
Cu o profundă cointeresare şi stimă urmărim activitatea Sanctităţii Voastre.
Pentru toate aceste minunate servicii binecuvîntate aduse de către Sanctitatea Voas
tră iubitei Voastre Biserici, pe înaltul scaun de Mitropolit al Moldovei, de asemenea
Vă felicităm. Toate aceste împrejurări înmulţesc bucuria noastră cu ocazia alegerii
Sanctităţii Voastre pe scaunul patriarhal, avînd în noi simţămîntul unei profunde
solidarităţi şi dorinţa de a ne sprijini cu rugăciunile Sanctităţii Voastre adăugate
la rugăciunile noastre.
Fie aa bunul nostru Stăpîn şi Părinte să-şi reverse maicurînd îmbelşugata
binecuvîntare asupra Sanctităţii Voastre!
Urarea noastră de tot mai bogate mîngîieri şi binecuvîntări, dorim să o exprimăm
prin cuvîntul lui Dumnezeu din Cartea Proorocului A g h e u : «în ziua aceea, zice
Domnul Savaot, te voi lua pe tine slugă a Mea şi te voi avea ca un inel cu pecete,
căci.pe tine te-am ales, zice Domnul Savaot» (II, 23).
Cu expresia celui mai profund respect,
Prezidiul Consiliului
Preşedinte,
KS WITOLDBENEDYKTOWICZ
Preşedinte,
KS Janusz Nartynski
Episcopul Bisericii Evanghelice din
Augsburg
Preşedintele onorific,
Ks. Jan Niewieczerzal,
Episcopul Bisericii Reformate Evanghelice
M em brii:
Ks. Tadeusz Majewski,
Episcopul Bisericii Catolice Poloneze
Ks. Konstanty Secewicz,
Preşedintele Consiliului Uniunii Bisericii
Evanghelice
Ks. Woldemar Gastpary
Rectorul Academiei teologice Creştine
•«

Ecumenic Polonez
Preşedinte,
t Vasile
Mitropolitul Varşoviei şi a toată Po
lonia
Secretar,
Ks. Zdzislaw Pawlik — V.,
Preşedintele Consiliului de conducere
al Bisericii Creştine Baptiste
Ks. Stanislaw T. Kowalski,
Episcopul Vechii Biserici Catolice Mariavitov
I
Ks. Michel Stankiewick,
Preşedintele Consiliului de Conducere
al Bisericii Creştine Baptiste din Polonia'
Ks. Senior Rysmrd Trenkler
Preşedintele Secţiei Creştine Poloneze a
Conferinţei din Pocojovej
.

TEODOR N. MANOLACHE
— 13 mai 1906 — 12 august 1977 —
Născut în satul Boteni, comuna Conteşti, judeţul Dîmboviţa, Teodor Manolache
a fost fiul lui Nicolae şi Dumitra, agricultori, fără nici un fel de pămînt, care trudeau
din greu pe moşia boierească.
Neavînd posibilităţi materiale pentru a urma cursurile liceale, a fost îndrumat
spre seminar, unde a fost bursier în toate cele opt clase.
*

în răstimpul anilor 1923— 1927 a urmat cursurile Facultăţii de teologie a Uni
versităţii din Bucureşti, distingîndu-se, în mod exemplar, prin cunoştinţele sale vaste
şi prin caracterul său deosebit de onest şi prob. Din 1927, cînd a fost numit funcţionar
la Cancelaria Facultăţii de teologie, şi pînă la pensionare, Teodor Manolache a fost
un slujitor demn şi extrem de conştiincios, aducînd servicii remarcabile Bisericii
Ortodoxe Române. După cum se poate observa, biografia acestui om dota-t cu mult,
poate prea mult bun simţ, este liniară şi fără momente spectaculoase.
Personalitate de excepţie a teologiei ortodoxe româneşti, Teodor Manolache a
fost în răstimpul a .şapte decenii, cit a vieţuit, o apariţie uluitoare prin întregul său
comportament faţă de semeni şi de tot ceea ce îl înconjura. Extrem de onest, înzes
trat cu rara capacitate de a vorbi convingător şi autentic, autorul numeroaselor
contribuţii privind Istoria Bisericii Ortodoxe Române, de acum şi de odinioară, a
înscris în calendarul acestei instituţii cu o viaţă bimilenară o pagină memorabilă ce
incită la reflexie şi cercetare, totodată. A' fost sortit să rămînă, pînă în ultima
clipă a vieţii, legat indestructibil, cu toate fibrele fiinţei sale, de Biserica Ortodoxă
Română.
Slujind-o cu credinţă nedezminţită, integrîndu-se permanent în viaţa ei interioară
şi exterioară, identificîndu-se cu marile şi complexele idealuri, răspunzînd cu promp
titudine tuturor dezideratelor sale, Teodor Manolache s-a dovedit, în chip deosebit,
un mesager impecabil al ortodoxiei româneşti. Cronicar prodigios şi temut prin co 
rectitudinea şi severa muncă, autorul cîtorva mii de note, articole, cercetări, studii şi
cărţi, a îmbogăţit patrimoniul istoric şi ideatic al culturii teologice din România.
în răstimpul cît a fost bibliotecarul Facultăţii de teologie, a întocmit cîteva
lucrări fundamentale de biografie şi bibliografie bisericească. Ţin să remarc, aici,
cele două lucrări de investigare exh a u stiv ă: Bibliografia Patriarhului Nicodin Mun teanu şi Contribuţii la bibliografia lui Veniamin Costache, cercetări aproape indis
pensabile studiului Istoriei Bisericii Ortodoxe Române, prin multitudinea de ştiri, in
formaţii şi precizări privind viaţa şi opera de zidire sufletească şi spirituală a celor*
doi mari ierarhi ai acestui aşezămînt.
Alături de Pr. profesor N icola^ Şerbănescu a întreprins, o investigare uriaşă
de depistare a tuturor revistelor teologice care au apărut şi apar pe teritoriul ţării
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noastre, în scopul evidenţierii, în mod plenar, a permanenţei şi durabilei continui
tăţi a elementului religios la credincioşii români.
Sensibil la toate evenimentele poporului român, percepute retrospectiv, şi co 
tidian, interesîndu- 1, cu o afecţiune tulburătoare, tot ceea ce priveşte viaţa biseri
cească, Teodor Manolache a contribuit, în mod substanţial, prin scrisul său — răspîndit în mai toate revistele bisericeşti, dintre care m enţionăm : Biserica Ortodoxă
Română, Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Mitropolia Olteniei, la care a şi fost redactor
cîtva timp, Mitropolia Banatului, Mitropolia Ardealului, Ortodoxia, Studii teologice,
Almanahul Parohiei Ortodoxe din Viena, Luceaîăr nou şi multe altele — la înţele
gerea exactă şi riguroasă a fenomenului religios la noi şi de aiurea. Ceea ce im
punea la acest om, era corectitudinea, spiritul de obşte, de sacrificiu, de devoţiune
şi imparţialitate. Era un om de o perfectibilitate neobişnuită. Era un om căruia nu
puteai să-i spui aşa ce vrei, cum vrei. Ci totul trebuia articulat şi cumpănit. Ochii
săi, care trimiteau priviri binevoitoare, în focul disputelor deveneau altfel, te ur
măreau, te sfredeleau, deveneau bănuitori
şi certăreţi, căutau să-şi
recompună
imaginea morală exactă a ceea ce se discuta. Avea figura unui meditator bizantin
cu o voinţă a unui erudit de ’tip benedictin, care oficia cu gingăşie mlădierea su
fletelor. Dar, cît ne-am străduit nu putem releva pe acela care a fost T. N. Manolache şi va râmîne în conştiinţa noastră pînă la reîntîlnirea de apoi, după cuvintele
Mîntuitorului Hristos care este siguranţa învierii noastre, Calea şi Adevărul.

Aşa este rînduit ca omul să moară, după fire, să fie judecat, după fapte şi
răsplătit după cele petrecute în viaţă, iar la cei credincioşi vine în ajutor harul
Sfîntului Duh prin Sfintele taine şi rugăciunile sfinţilor şi celor rămaşi în viaţă.
Slujba înmormîntării a avut loc în ziua de 14 august 1977 în biserica «Sfînta
Ecaterina», paraclisul Institutului teologic din Bucureşti, unde a fost depus corpul
neînsufleţit al lui Teodor N. Manolache.
Din soborul de slujitori au făcut p a rte: Pr. Prof. D. Fecioru, colaborator al
defunctului la fosta Facultate de teologie şi la Editura Institutului Biblic şi de Mi
siune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române, P. C. Pr. Sabin Verzan, consilier pa
triarhal la Tipografia Patriarhiei; Pr. Conf. Ilie Moldovan, spiritualul Institutului teo
logic din Bucureşti; Pr. Prof. Ath. Negoiţă, precum şi PP. CC.-lor Ion Mircea şi Mihai
Vasilescu, colegi ai celui decedat.
După oficierea slujbei a luat cuvîntul DI. Constantin Bercuş, spunînd :
«Mult îndurerată soţie,
întristaţi ascultători,
Cu cinci decenii şi jumătate în urmă, ca elev al Seminarului Central din Bucureşti, am legat o strînsă şi trainică prietenie cu elevul Manolache Teodor, care era
cu un an înaintea mea. Nu am fost colegi de clasă, dar eu — care mă puteam socoti
un prieten al clasei lui — eram aproape în fiecare recreaţie prezent în clasa lor şi
anii studenţiei i-am petrecut mai mult cu colegii săi la cantină, la concerte şi spec
tacole, la conferinţe şi multe alte manifestări culturale, unde el era nelipsit.
Născut în comuna Boteni, din jud. Dîmboviţa, orfan de tată din primul război
mondial, a cunoscut din copilărie lipsurile şi greutăţile materiale, fiindcă mama sa,
rămasă văduvă cu patru- copii, nu i-a putut ajuta, dar Teodor Manolache a obţinut
o bursă la Seminar prin examen, pe care a păstrat-o prin muncă stăruitoare şi note
dintre cele mai bune.
*
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Student fiind, l-a captivat lectura şi dragostea de carte, încît pentru el a fost
o adevărată fericire, cînd i s-a încredinţat postul de bibliotecar-ajutor şi apoi de
bibliotecar al Facultăţii de teologie, iar munca redacţională i-a deschis noi perspec
tive, dăruindu-i toată priceperea pînă în penultima zi a vieţii sale. Timp de zece
ani (1929— 1938) împreună cu FI. Constantinescu, D. Fecioru, N. St. Georgescu, I. D.
Ivan, Ath. Negoiţă, Em. Vasilescu şi prof. T. M. Popescu, a fost sufletul revistei
studenţilor în teologie Raze de lumină.
r împreună cu profesorii de mai tîrziu —"pe atunci tineri *asistenţi — Iorgu D.
Ivan, Nicolae Chiţescu, Athanasie Negoiţă, Constantin Pavel, Pândele Olteanu şi
mult regretaţii Ion V. Georgescu şi preot Gh. Soare etc.r ne-am întîlnit ani de zile
în casa preotului profesor loan Popescu-Mălăeşti la şedinţele Cenaclului de publi
caţii religioase şi morale Ia şi citeşte, fiind colaboratori la buletinul acestuia, cu
acelaşi nume. A mai colaborat la «Studii teologice», s-a îngrijit de tipărirea «Izvoa
relor Ortodoxiei» şi a colaborat la revista «Biserica Ortodoxă Română», cu dări dc
seamă, cronici, recenzii, articole şi studii timp de peste patru decenii, iar în ultimii
douăzeci de ani şi-a adus contribuţia de specialitate la revista «Mitropolia Olteniei»,
a cărei grijă redacţională o purta de mai mulţi a n i !
In afară de trei-patru volume broşuri (biografia şi bibliografia profesorilor
I. Popescu-Mălăeşti, I. Mihălcescu şi a fostului patriarh Nicodim), toată munca lui
redacţională şi editorială se găseşte răspîndită în revistele menţionate, care ar putea
constitui tomuri întregi cu cele mai importante date din viaţa teologică şi biseri
cească de la noi în ultimii 50 de ani.'
Am locuit împreună şi seară de seară nu se întorcea acasă decît la miezul nop
ţii, oprindu-se în drum să cerceteze toate librăriile din cale, chioşcurile cu reviste
şi ziare, să se informeze, să le răsfoiască, şi să-şi procure ceea ce-1 interesa. Şi îl
interesau multiple şi variate probleme de literatură şi folclor, cronici literare şi zia
ristică, istorie şi pedagogie, teologie, geografie, istoria literaturii, ştiinţele naturii
etc., încît fără nici un fel de exagerare avea, încă de acum 3—4 decenii o pregătire
multilaterală, o temeinică şi vastă documentaţie, fiind şi un veritabil bibliofil.
Licenţa în teologie a constituit pentru el nu scopul principal de atins, ci un
titlu academic spre a nu fi desconsiderat de colegii, prietenii şi superiorii lui, fără a-i
valorifica importanţa ei ! Şi-a închegat acasă o vastă bibliotecă în mijlocul căreia
şi-a petrecut cei mai frumoşi şi fructuoşi ani ai săi.
Ce suflet mare şi ce nobleţe în inima sa mult înţelegătoare ! Pentru alinarea
celui în suferinţă nu ţinea cont vcă îşi dă ultimul ban ş M e multe ori se mulţumea cu
un codru de pîine. Plecat din cele mai sănătoase pături ale neamului, s-a ridicat prin
muncă stăruitoare la o pregătire superioară, încît a fost stimat şi preţuit de cei
mai renumiţi profesori şi străluciţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.
Cu toate că începînd din 1947 drumurile noastre s-au despărţit, el a rămas
sâ
slujească mai departe cu neţărmurită dragoste şi pasiune cultura teologică, şi
Biserica strămoşească cu publicaţiile ei de bază, eu încadrîndu-mă cît mai hotărît
:n munca tehnico-administrativă, redacţională şi publicistică a medicinii româneşti
m mai temeinic în problemele de istorie medicală, prietenia noastră n-a suferit, ci
dimpotrivă s-a cimentat. întotdeauna am găsit la el preţioase informaţii documen:are şi aproape în mod regulat a participat în ultimii zece ani la şedinţele Secţiei
noastre de Istoria medicinii. îl atrăgeau şi-l interesau tematiciie programelor noastre
avea mulţi cunoscuţi şi prieteni printre inedico-istoricii români. Colaborarea
noastră s-a tradus prin dese consultări şi confruntări de păreri, cît şi prin publi/
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carea — printre altele — în «Biserica Ortodoxă Română» nr. 3—5/1973 a primei
părţi din studiul Clerici şi teologi medici de-ci lungul istoriei poporului român
(sec. X IV — XVII), care prin temeinica-documentare, larga informare şi acurateţea
deosebită, s-a bucurat de multă preţuire, atît în lumea teologică cît şi printre cei mai
reputaţi medico-istorici. Dispariţia sa neaşteptată lasă în urmă un interesant şi ine
dit material adunat şi pregătit publicării.
Modest şi cuminte, a refuzat postul oferit de a intra în rîndul cadrelor didac
tice ale Facultăţii de teologie, iar demnitatea sa de om corect, cinstit şi curat su
fleteşte i-a rămas neştirbită !
Noianului de amintiri ce copleşesc pe colegii şi prietenii săi de-o viaţă, acum
la despărţire, i se alatură chipul său firav şi blînd, marea sa bunătate, nespusa
pregătire larg-cuprinzătoare purtată cu atîta modestie, înţelepciunea sănătoasă a vieţii
trăite şi activitatea sa atît de productivă, ce vor rămine ca o pildă vie adînc săpate
în sufletele celor ce l-au cunoscut.
A fost un om de aleasă omenie şi din omenie amintirea lui rămîne neştearsă
în inimile tuturor !».
După «Sfinte Dumnezeule» funebru, corpul neînsufleţit al lui Teodor N. Manolache a fost transportat şi înhumat la «Cimitirul Sfinta Vineri» din Capitală.
Redacţia revistelor centrale ale Patriarhiei Române, colaboratorii şi redactorii
îi aduc şi pe această cale un ultim omagiu celui ce a fost un exemplu de omenie,
de cinste, de muncă, de misiune, de corectitudine şl ideală dăruire.
Veşnică-i va fi amintirea şi pomenirea l u i !
P. Diac — HUREZI
t
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DOSOFTEI MITROPOLITUL MOLDOVEI, APĂRĂTOR AL
EPICLEZEI EUHARISTICE
Intre problemele cardinale ale dialogului ecumenic contemporan, cea
referitoare la «Cuminecarea cu cele sfinte» (commiinio in sacris) con
stituie o preocupare esenţială, reprezentînd o cale de primă însem nă
tate spre înfăptuirea dezideratului comun al înţelegerii şi unităţii
creştine. Consensul întru acceptarea acestei uniri euharistice :— ca
unire în Trupul tainic al lui Hristos — implică însă, în prealabil, solu-,
ţionarea problemei Epiclezei Euharistice i.
Nexul problemei Epiclezei euharistice îl constituie momentul
sfinţirii şi prefacerii Cinstitelor daruri în Trupul şi Sîngele D om nu
lui nostru Iisus Hristos. în perioada apostolică şi postapostolică, în
vremea ecumenicităţii patristice şi mai tîrziu, pînă în secolul-al XlII-lea
şi al XlV-lea, s-a menţinut nealterată în toată creştinătatea aceeaşi
credinţă şi practică cu privire la Epicleza euharistică. în concepţia
teologică precum şi în practica liturgică s-a recunoscut şi demonstrat
că prefacerea Cinstitelor daruri în Trupul şi Sîngele Domnului are loc
în m om entul Epiclezei, adică în momentul invocării Duhului Sfînt, prin
dumnezeiasca lucrare care preface pîinea şi vinul amestecat cu apă
în cinstitul Trup şi Sînge al Domnului nostru Iisus Hristos.
1.
Rev. dr. Lukas Vischcr, Epicleza, sem nul unităţii, înnoirii .şi desţelenirii, în «Mitropolia Banatu
lui», XXII (1972), nr. 4—6, p. 195—203; Rev. Richard D.-Lee, Epiclesis and Ecumenical Dialogue , în «Diaconia», IX (1974), nr. 1, p. 56—62.
Menţionăm, pentru interesul deosebit pe care-1 prezintă, definiţia dată Epiclezei de teologul catolic
S. Salaville, el arătînd că Epicleza «se găseşte şi într-un mare număr de liturghii vechi din Apus» — ceea
ce facilitează înţelegerea argumentelor Ortodoxiei în această controversă : «Sub denumirea de epiclcză
euharistică (eTuxX'fjaiS = invocare, chemare) se înţelege o rugăciune specială care se găseşte în toate
liturghiile răsăritene şi într-un mare număr de liturghii vechi din Apus, în canonul Liturghiei, după cuvin
tele de instituire a Sfintei Euharistii. Liturghisitorul cheamă pe Dumnezeu-Tatăl, cîteodată pe Fiul, uneori
şi pe unul şi pe celălalt, şi îi cerc să trimită pe Sfîntul Duh (pe Cuvîntul, după alte două trei formule),
peste darurile puse înainte — pîinea şi vinul — ca să le prefacă în Trupul şi Sîngele lui Iisus Hristos, şi
de asemenea, să facă în aşa fel ca acest Trup şi Sînge dumnezeiesc să producă efectele lor mîntuitoare
in cei ce se împărtăşesc cu ele» (S. Salaville, Epiclese eucharistique, în «Dictionnaire de Theologie Cathoikjue» voi. V, partea I-a, Paris, 1924, în col. 194—300 ; citatul în col. 194—196 — unde sînt reproduse şi
epiclezele, în greceşte, din liturghiile Sf. Vasile cel Mare şi Sf. Ioan Gură de Aur, aşa cum se pronunţă
d e în Biserica răsăriteană). De comparat şi definiţia dată de H. Leclercq, în articolul Epiclesee, din «Dicfionnaire d’Archeologie chretienne et de Liturgie, voi. V, partea I-a, Paris, 1922, col. 143.
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Catolicii, suprimînd Epicleza de la Euharistie, i-au tăgăduit rolul
operant, prin răstălmăcirea teologică a rolului sacerdoţiului, învăţînd
că episcopul sau preotul ar reprezenta pe însuşi lisus Hristos — de
unde şi transferarea puterii de sfinţire asupra cuvintelor de instituire
a Sfintei Euharistii.
Teologia ortodoxă românească şi-a afirmat cu secole în urmă p o 
ziţia decisă şi neclintită pe linia dreptei credinţe, şi-a menţinut şi r e 
afirmat în momentele de divergenţă acută aceeaşi poziţie cu privire
la oricare dintre aspectele adevărurilor dogmatice, ori de cîte ori s-au
manifestat acţiuni de răstălmăcire sau negare a adevărului dogmatic,
a practicii şi tradiţiei liturgice răsăritene ortodoxe.
In a doua jum ătate a .secolului al XVII-lea, Mitropolitul Dosoftei
cil M oldovei a ilustrat, prin atitudinea sa tradiţională liturgică şi te o 
logică, unul dintre momentele istorice de importanţă şi semnificaţie
deosebită ale poziţiei Ortodoxiei româneşti în problema Epiclezei euharistice.
Contribuţia eruditului ierarh moldovean a avut un caracter crea
tor — a fost defensivă şi activă — , concretizîndu-se în modul cel mai
eficient şi convingător într-o laborioasă activitate de traducere şi p re 
zentare a textelor clasice cu valoare de argument apologetic. Pozi
ţia sa categorică în cadrul controversei teologice euharistice a fost
exprimată iniţial prin avertismentul răspicat, pronunţat imperativ, c ă 
tre confraţii de credinţă : «Nu uita chemarea Sfîntului Duh /» 2 — adică
invocarea Sfîntului Duh pentru prefacerea Sfintelor Daruri, din rîn d u 
iala Dumnezeieştii liturghii : «Doamne, Cela ce ai trimis pe Prea Sfîntul Tău Duh, în ceasul al treilea, Apostolilor Tăi... Te chemăm, Te ru 
găm şi cu umilinţă la Tine cădem : trimite Duhul Tău cel Sfînt peste
noi şi peste aceste daruri ce sînt puse înainte... Şi fă pîinea aceasta cin
stit Trupul Hristosului Tău... iar ceea ce este în potirul acesta, cinstit
Sîngele Hristosului Tău..., prefăcîndu-Le cu Duhul Tău cel Sfînt... (subl.
n.) pentru ca să fie celor ce se vor împărtăşi, spre trezirea sufletului,
spre iertarea păcatelor, spre împărtăşirea cu Sfîntul Tău Duh, spre îm
plinirea împărăţiei cerurilor...». Această rugăciune epicletică, în care
este cristalizat cel mai dens conţinut teologico-dogmatic, îşi are locul
său riguros fixat în canonul liturgic, exprimînd fidel concepţia orto
doxă despre împreună-lucrările Sfintei Treimi, ca lucrări triadiocentrice ale Cincizecimii'perpetuate.
*
în patristica Bisericii primare, găsim certe izvoare de referinţă în
elucidarea acestei probleme.
După mărturia Sfîntului Vasile cel Mare, Epicleza (â'itixX'yjoiS)
euharistică face parte din învăţătura tradiţiei a p o s to lic e 3. O dovadă
2. Manuscrisul 232/61, f. 173 v., dc la Biblioteca
Centrală a Academiei de Ştiinţe din Kiev.
3. Despre Sfintul Duh, 27, Migne, P. G., XXXII, 188. Această mărturie a Sfîntului Vasile cel Mare.
se. găseşte şi în canoanele sale (canonul 91). (Vezi Dr. Nicodim Milaş, Canoanele Bisericii Ortodoxe însoţite
. :le comentarii, trad. de Prof.dr. N. Popovici. Prot. dr. N. Popovici şi Prot. Uroş Kovincici, voi. II, par
tea a 2-a, Arad, 1936, p. 144).
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despre uzul general al Epiclezei în Liturghia Bisericii primare o con
stituie faptul că ea se găseşte în rînduiala Liturghiei Sfîntului Iacob
— care înfăţişează tipul epicletic sirian din Antiohia şi Ierusalim —
şi în cea a Sfîntului Marcu — reprezentînd epicleza alexandrină — , ca
şi în toate Bisericile răsăritene, precum şi în rînduiala vechiului rit
galican din Apus. Chiar teologii şi liturgiştii romano-catolici recunosc
faptul că nici Liturghia lor nu este lipsită de o rugăciune echivalentă
Epiclezei ortodoxe — cum ar fi rugăciunea Per quem... din missa ro 
mană, numai că ea nu mai poate fi recunoscută astăzi uşor din pri- ■
cina multelor modificări suferite de canonul missei romane în decur
sul tim p u lu i4. Existenţa unei rugăciuni speciale, în invocarea puterii
dumnezeieşti peste Cinstitele daruri la Sfînta liturghie, este atestată
din primele veacuri creştine, de Sfîntul Justin Martirul şi Filosoful, de
Sfîntul Irineu, Ipolit, Clement Alexandrinul şi Origen.
Ar fi o pretenţie excesivă să cerem acestor părinţi bisericeşti o
reproducere aidoma a formulei epiclezei. Motivul esenţial este acela
că «invocarea» păstra un caracter strict tainic, era cunoscută numai
săvîrşitorilor tainei. Dealtfel, pînă în- timpul de faţă în biserica orto
doxă sînt expuse cu voce tare numai cuvintele de instituire, ca p ro 
ces de anamneză pentru credincioşii prezenţi, iar «epicleza» propriuzisă este pronunţată în taină numai de cel ce aduce sfînta jertfă.
împărtăşirea credincioşilor era precedată de o scurtă mărturisire
de credinţă : «Cred, Doamne, şi mărturisesc, că Tu eşti cu adevărat
Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mîntuieşti pe cei
păcătoşi, dintre care eu sînt cel dintîi...», urm ată de chinonicul : «Ci
nei Tale celei de Taină, astăzi, Fiule al lui Dumnezeu, părtaş mă pri
meşte. Că nu voi spune Taina Ta vrăjmaşilor Tăi...».
Caracterul de taină, de eveniment şi lucrare divină ascunsă este
păstrat pînă astăzi. Sfîntul Justin Martirul accentuează faptul că Eu
haristia înseamnă şi mulţumire, dar şi sfinţire, că această sfinţire sau
prefacere a darurilor — pîine şi vin — se efectuează prin rugăciunea
de invocare, devenind o adevărată jertfă.
^ '
Sfîntul Irineu se pronunţă încă mai categoric : el afirmă că d a ru 
rile se prefac în*Trupul şi Sîngele Domnului printr-o invo care: «Tot
aşa cum pîinea care este rodul pămîntului, după ce a primit invocarea
(chemarea) lui Dumnezeu, nu mai este o pîine obişnuită, ci euh aris
tie..., tot aşa şi trupurile noastre, după ce au primit euharistia (împăr
tăşania), nu mai sînt stricăcioase, dobîndind nădejdea învierii pentru
viaţa de veci» 5. Atît la Sfîntul Justin cît şi la Sfîntul Irineu, termenul
de «epicleză» este exprimat prin echivalentul său, «ecclesis», care în
seamnă tot o rugăciune de sfinţire euharistică, intrată în canonul Li
turghiei.
4. Pr. prof. Ene Branişte, Liturghiile romano-catolice în comparaţie cu cele ortodoxe, în «Ortodo
xia», an. IX (1957), nr. 1, p. 134 şi Prof. Petre Vintilescu, Liturghierul explicat, Bucureşti, 1927, p. 241.
5. J. Tixeront, Histoire des dogmes
dans VAntiquite chretienne, voi. I, la Theologie
ant6niceenne,
cd. a 2-a, Paris, 1924, p. 273.
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Date foarte preţioase în problema Epiclezei euharistice alexandrine
aduce Clement Alexandrinul, şi mai ales Origen, fără însă a repro
duce formula propriu-zisă. Ei menţionează invocarea şi prefacerea, după
epicleza Liturghiei Sfîntului Marcu.
Ideile lui Origen în legătură cu euharistia sînt presărate în special
în Periarhon, Comentariile la Sfinţii Evanghelişti Matei, Luca şi Ioan,
în Omilii lâ Levitic, Numeri, Iosua, Cîntarea Cîntărilor etc. El foloseşte pentru întîia oară termenul de «epicleză», în sensul de ru g ă
ciune pentru sfinţirea materiei tainelor, pentru botez şi implicit p e n 
tru euharistie, sau îi substituie deseori termenul mai obişnuit ■
Epicleză = invocare, chemare, sau evhi = rugăciune, sînt identice.
Un exemplu din apologia sa, Contra lui Cels, este edificator : «Noi, care
aducem mulţumirile noastre Atotfăcătorului, noi mîncăm, cu rugăciuni
şi mulţumiri pentru darurile primite, pîinile pe care le punem înainte,
şi care devin prin rugăciune un trup sfint, care sfinţeşte pe cei ce-1
mănîncă într-un cuget curat»
Deci sfinţirea se face prin rugăciune,
prin chemare. Mai mult, Origen confirmă şi în învăţătura dogmatică a
Bisericii în legătură cu faptul că în fiecare părticică din pîinea Sfintei
împărtăşanii se află Trupul întreg al lui Hristos. în Omilia XlII-a la
Exod, Origen subliniază această învăţătură
astfel : «Voi care luaţi
parte la slujbele dumnezeieşti ale sfintelor taine aveţi mare grijă şi res
pect ca, ori de cîte ori primiţi Trupul Domnului, nu cumva să cadă
vreo părticică din El pe jos sau să se risipească ceva din Sfintele d a 
ruri pe care le p r i m i ţ i ; dacă din nebăgare de seamă se întîmplă ceva.
de acest fel, pe bună dreptate voi vă simţiţi v in o v a ţi» 7. Această r e 
gulă este menţionată şi în Liturghierele noastre, în învăţăturile către
preot în legătură cu Sfîntă ^împărtăşanie. Origen exprimă atît practica
Bisericii vechi, practica tradiţională, cît şi credinţa creştinilor, ca şi
convingerile sale teologice, că pîinea şi vinul sfinţite «prin Cuvîntul
lui Dumnezeu şi prin chemare» se prefac în Trupul şi Sîngele lui Iisus
Hristos şi sfinţesc pe cei ce primesc cu inima curată. Invocarea este
adresată, în mod egal-, fie Tatălui, Fiului sau Sfîntului Duh, ori Sfintei
Treimi. Origen foloseşte precis termenul «epicleză», în legătură cu
Sfintele Taine, cînd vorbeşte de Botezul Mîntuitorului, care se deose
beşte de cel al lui Ioan Botezătorul prin faptul că este sfinţit prin in 
vocarea Sfintei Treimi — ceea ce îi conferă putere de sfinţire «prin
puterea epiclezelor prea închinatei Treimi» 8.
Indicii precise asupra utilizării Epiclezei la sfinţirea darurilor,
aflăm şi în «Învăţătura Apostolilor», unde se recomandă ca atunci cînd
diaconul aduce Sfintele daruri pe masa altarului, episcopul sau preotul
4

6. Ibidem, p. 322 şi Mgr Freppel, Origenef voi. II, Paris, 1888, ed. a 3-a, p. 235, precum şi art.
Epiclese, din op. cit., col. 205 şi 206, ca şi art. «Eucharistie d ’apres les Pâres», tot în «D. Th. Cat.», col.
1122, unde sînt expuse pe larg concepţiile lui Clement şi Origen.
7. După Mgr Freppel, op. cit., p. 236.
8. Origene, Comtnentaire sur Saint Jean, voi. II, traducere în limba franceză de Cecil Blanc, Paris,
1970, cartea a 6-a, cap. XXXIII, p. 255.
%
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«să se roage peste aceste daruri ca Duhul Sfînt să coboare peste ele şi
să prefacă pîinea în Trupul lui Hristos, iar ce este în potir în Sîngele
lui Hristos». în aceste învăţături se menţionează că sfinţirea o operează
Duhul Sfînt, prin «invocarea» sau «epicleza» Duhului. Acelaşi lucru
îl găsim şi în anafora etiopiană, adică «epicleza» după cuvintele de in
stituire a euharistiei, prin care se cere sfinţirea darurilor : «...Doamne,
noi slujitorii Tăi, cerem şi Te rugăm să trimiţi Duhul Sfînt şi puterea
peste această pîine şi peste acest potir, ca să facă din ele Trupul şi
Sîngele Domnului nostru Iisus Hristos, pînă la sfîrşitul v e a c u 
rilor Amin».
Epicleza din «Constituţiile Apostolice» ca şi cea a lui Serapion —
contemporan cu Sfîntul A tanasie — conţin aceeaşi idee a invocării
Duhului Sfînţ şi a prefacerii Darurilor.
♦
Din secolul al IV-lea înainte, conceptul de «epicleză» dobîndeşte
mai multă claritate, în sensul că el exprimă chem area-invocare a Du
hului Sfînt pentru a preface elementele euharistice. Cu acest conţinut
precis îl găsim la Sfîntul Ciril al Ierusalimului, în Catehezele mistagogice, la Sfîntul A tanasie cel Mare al Alexandriei, la episcopul Petru
al Alexandriei şi Teofil. Părinţii capadocieni, influenţaţi de Origen
care argumenta irecuzabil, sînt unanimi în a recunoaşte importanţa
Epiclezei în prefacerea darurilor. De asemenea şi părinţii sirieni —
Sfîntul Efrem Şirul şi Sfîntul Ioan Hrisostom.
Liturghiile Sfîntului Ioan Hrisostom şi Sfîntului Vasile cel Mare
reprezintă un document incontestabil în aceeaşi direcţie. Formula Epi
clezei urmează cuvintelor de instituire şi ea a rămas neschimbată în
Ortodoxie. Epicleza este inseparabil legată de Cincizecime, de lucră
rile Duhului.
O justificare teologică a Epiclezei este demonstrată de Sfîntul
Ioan Damaschin. El arată că prefacerea darurilor se efectuează de
Sfîntul Duh, prin Epicleză : «Epicleza este puterea Duhului Sfînt c'are
adumbreşte. Aşa precum tot ce a făcut Dumnezeu, a făcut prin lu 
crarea Duhului Sfînt, tot aşa şi azi lucrarea Duhului Sfînt lucrează
ceea ce este mai presus de fire şi pe care n-o pricepe decît credinţa.
«Cum v a fi însă aceasta, pentru că nu cunosc bărbat», zice Sfîntă F e
cioară. Arhanghelul Gavriil a zis : «Duhul Sfînt va coborî peste tine şi
puterea Celui Prea înalt te va umbri». Şi tu mai întrebi cum se preface
pîinea în Trupul lui Hristos, iar vinul şi apa în Sîngele lui Hristos? Eu
îţi răspund : Sfîntul Duh coboară, se revarsă şi împlineşte ceea ce este
mai presus de minte şi de orice cuvînt (...). Trupul născut din Fecioară
este un trup care s-a unit cu adevărat cu dumnezeirea ; aceasta nu în 
seamnă ^că Trupul înălţat la cer coboară din nou, ci pîinea însăşi şi
vinul se prefac în Trupul şi Sîngele Domnului. Dacă vrei să înţelegi în
ce chip se petrece acest lucru, este deajuns să ştii că prin Duhul Sfînt,
aşa cum Domnul şi-a luat Trupul din Sfîntă Fecioară, prin El însuşi şi
în El însuşi (...). Astfel, pîinea şi vinul şi apa darurilor puse înainte
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sînt prefăcute în chip supranatural, prin coborîrea şi revărsarea Duhu
lui Sfînt, în Trupul şi Sîngele lui Hristos, şi nu mai sînt două, ci unu;l
şi acelaşi» (Saint Jean Damascene, La Foi Orthodoxe, trad. de Docteur
E. Ponsoye, Paris, 1966, cap. XIII, *p. 173— 174). Mulţi părinţi apuseni,
printre care Sfîntul Ambrozie, Fericitul Augustin şi alţii, menţionează
cu Drecizie Epicleza, ca moment şi condiţie sine qua non a prefacerii
darurilor.
Un indice de mare valoare documentară asupra vechimii aposto
lice a Epiclezei ni-1 oferă şi Liturghia armeană, care a păstrat cu fide
litate modelul sirian şi capadocian al Liturghiei Sfîntului Iacob.
Atunci cînd liturghisitorul binecuvîntează Cinstitele daruri spunînd : «Şi fă adică... prefăcîndu-le cu Duhul Tău cel Sfînt...», însuşi
Hristos este Cel ce lucrează prin preot, împreună cu Tatăl şi cu Du
hul. Simeon Tesaloniceanul, în Explicarea despre Sfîntă Biserică, spune:
«Aici nu este nicidecum lucru omenesc, ci puterea Fiului şi a Părin
telui şi a Duhului, şi toate se fac prin dumnezeiescul har... Hristos lu 
crează cu Duhul Sfînt prin preoţia preoţilor... şi, cînd El însuşi lu
crează, are şi pe Părintele împreună-voind şi pe Sfîntul Duh împreun ă -lu c rîn d » 9. în rugăciunea Epiclezei, liturghisitorul a cerut mai întîi venirea Sfîntului Duh peste el însuşi, căci minunea prefacerii Sfin
telor daruri în Trupul şi Sîngele Domnului se săvîrşeşte prin lucrarea
Sfîntului Duh, atunci cînd se rosteşte rugăciunea de invocare şi cîn*d
se face gestul de binecuvîntare. Rugăciunea de invocare a Sfîntului
Duh şi gesturile de binecuvîntare ale arhiereului sau iereului sînt acte
integrante ale ritualului Epiclezei 10.
Epicleza a existat în mod generalizat, atît în Răsărit cît şi în Apus.
Dovada cea mai convingătoare o constituie faptul că printre motivele
care au determinat Schisma din anul 1054 nu figurează chestiunea Epi
clezei. Lucrul acesta este recunoscut şi de m ajoritatea teologilor ca
tolici. în Liturghia mozarabică, cea galicană şi în unele Liturghii roNmane, Epicleza constituie punctul central, suprem al Sfintei liturghii,
cînd darurile sînt prefăcute în Trupul şi Sîngele Domnului Hristos.
Chiar în Liturghia ambroziană din Milan, pînă în secolele IX—X, a fost
menţinută Epicleza — deşi ulterior au fost introduse modificări n e 
justificate.
Prin secolele al XlII-lea şi al XlV-lea, unii eterodocşi au înce
put să susţină că nu este necesar să fie invocat Sfîntul Duh pentru p re 
facerea Cinstitelor daruri, la Sfîntă liturghie. Această schimbare de
concepţie a fost determinată, în parte, de disputele palamite în legă
tură cu harul necreat, iar eliminarea lucrării Sfîntului Duh asupra d a 
rurilor puse înainte a fost un alt mod de a demonstra teoria romană
a harului creat, pînă şi în marea taină a transubstanţierii. Excluderea
participării Sfîntului Duh de la prefacerea darurilor înseamnă anula9. După Pr. prof. P. Vintilescu, op. cit., p. 250—251.

10. Ibidem, p. 247.
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rea unităţii lucrărilor Sfintei Treimi, anularea harului sfinţitor. în aceeaşi perioadă, romano-catolicii formulau doctrina lor prin care a ră 
tau că prefacerea Cinstitelor daruri are loc atunci cînd se rostesc cu 
vintele de instituire... «Luaţi, mîncaţi... beţi dinţru acesta...». Astfel
Biserica Apuseană, împotriva tradiţiei milenare, a procedat la inovaţia
de a înlătura Epicleza de la Sfîntă liturghie ; aceasta din cauza im por
tanţei crescînde pe care a dat-o catolicismul cuvintelor de instituire.
In ceea ce priveşte forma şi momentul sfinţirii sau prefacerii Cin
stitelor daruri la liturghie, occidentalii susţin aşa-numita teorie v e r 
bală, după care prefacerea se realizează prin pronunţarea de către preot
a cuvintelor rostite de M întuitorul la Cina cea de Taină («Luaţi, m în
caţi... beţi dintru acesta...»), încorporate în textul Canonului e u 
haristie.
Ortodocşii au rămas întotdeauna credincioşi învăţăturii şi practicii
vechi creştine, definită în aşa-numita Teorie spirituală (pnevmatică),
după care sfinţirea darurilor se face în momentul Epiclezei, adică atunci
cînd preotul rosteşte rugăciunea specială în care Dumnezeu este r u 
gat să trimită Sfîntul Duh peste darurile noastre de pîine şi vin, spre
a le sfinţi şi a le preface în Trupul şi Sîngele Domnului Iisus Hristos.
Epicleza a fost modificată cu timpul şi apoi suprimată din Litur
ghia română, sub influenţa teoriei inovatoare încetăţenită în teologia
latină — conform căreia Cinstitele daruri s-ar preface în Sfîntul Trup
şi Sînge numai graţie puterii intrinseci pe care ar avea-o cuvintele ro s
tite de Mîntuitorul, atunci cînd sînt repetate de liturghisitor, cu inten
ţia de a săvîrşi sfinţirea. Suprimarea Epiclezei, tăgăduirea rolului ei
primordial şi esenţial în actul sfinţirii darurilor este o consecinţă a
concepţiei catolice despre rolul şi funcţiunea arhiereului sau preotului
în săvîrşirea liturghiei. Potrivit acestei concepţii, liturghisitorjul nu
este — ca în doctrina ortodoxă — un simplu slujitor sau organ al lui
Hristos, el este socotit întruchiparea sau locţiitorul lui Hristos însuşi u .
încă de la ivirea ei, inovaţia romano-catolică în legătură cu Epicleza
a fost dovedită de către apologeţii ortodocşi ca total neîntemeiată.
Nicolae Cabasila scrie cea dintîi şi cea mai docum entată apologie
a Epiclezei euharistice, în două capitole (XXIX şi XXX) ale tilcuirii
dumnezeieştii Liturghii. Ulterior, toţi adversarii Epiclezei s-au lovit
de această apologie şi au atacat-o cu neputincioasă violenţă 12. într-o
altă lucrare a sa — consacrată Sfintelor Taine — «Despre viaţa în
Hristos», Nicolae Cabasila descrie în cartea a IV-a, cu o rară m ăies
trie, efectele Sfintei Euharistii asupra sufletului credinciosului.
•
11. Hr. Andruţos, Simbolica, trad. din limba greacă de Iustin Moisescu prof. univ. (astăzi Prea
Fericitul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române), Editura Centrului Mitropolitan al Olteniei, Craiova, 1955,
p. 298 ; Dr. Nicodim Milaş, op. 'cit., p. 143 —144 ; Pr. prof. P. Vintilcscu, op. cit., p. 241 şi Pr. prof. Ene
Branişte, art. cit, p. 133 —135.
ţ
12.
Publicîndu-se în Apus opera capitală a lui Nicolae Cabasila, se inserează la capitolul XXIX o
!»iiţă latincască (Migne, P. G., CL, 427—428) : «Acest grec schismatic, ' socoteşte că Euharistia nu se
sfinţeşte numai prin cuvintele de consacrare (instituire), ci prin altele, care se adaugă din Liturghiile
grecilor» (După Diac. Ene Branişte, Nicolae Cabasila, Tilcuirea dum nezeieştii Liturghii, studiu introductiv
*: traducere, Bucureşti, 1946, p. 19—20).
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După încheierea Sinodului de la Florenţa, M arcu al Efesului a ela
borat o lucrare dedicată în întregime Epiclezei : Libellus de Consecratione Eucharistica 13 — , drept replică la tentativele catolice de a elimina
Epicleză din rînduiala Sfintei liturghii.
In secolul al XVI-lea, se găsesc teologi catolici în Apus care ple
dează pentru m enţinerea Epiclezei în rînduiala Sfintei liturghii : domi
nicanul Ambroise' Catharin (după numele său adevărat, Lancelot Poliki)
— episcop de Minori şi apoi arhiepiscop de Gonza — , sau franciscanul
Christophe de Cheffontaines — lucrările celui din urmă au fost trecute
în A p p en d ix Indicis Trîdentini. Idei asem ănătoare a avut şi dominicanul
Combefis, în secolul al XVII-lea.
în secolul al XVIII-leaf este menţionată Epicleză — condiţie a efica
cităţii cerinţelor de instituire — în cîteva lucrări occidentale patristice
sau liturgice, avînd ca autori pe Renaudat, Touttee, Le Brun. în 1727,
Le Brun publica la Paris lucrarea : Deferise de l'ancien sentim ent sur Ia
forme de la cons£cration de l'eucharistie, demonstrînd necesitatea ca
nonică şi teologică a «Epiclezei». La această controversă dogmatică şi-a
avut participarea sa şi Sorbona. S-a ţinut şi un Sinod în acest sens la
Tournely 14.
O manifestare direct păgubitoare Ortodoxiei se înregistrează în
secolul al XVII-lea, datorită teologilor greci care studiind la Roma se
fac purtătorii de cuvînt ai tendinţelor catolice de infiltrare în Ortodoxie
a noii concepţii despre Epicleză. Folosind reacţiunea ce s-a declanşat
împotriva «Mărturisirii» lui Ciril Lucaris, Leon Allatius afirma că Bise
rica Răsăriteană nu crede altfel decît ca Şiserica A puseană 15. Dar Bi
serica O rtodoxă a luat atunci sinodal poziţie faţă de rătăcirile de la
dreapta învăţătură cu privire la Epicleză euharistică.
La Sinodul ţinut în. Constantinopol (1638), s-a condamnat în v ă ţă 
tura din «Mărturisirea de credinţă» a lui Ciril Lucaris, prin care se sus
ţinea că pîinea punerii înainte şi vinul nu se prefac prin invocarea Du
hului Sfînt în adevăratul Trup şi Sînge al Domnului Iisus ; Sinodul sub
13. Patrologia Orientalis, XVII. în această lucrare, Marcu al Elesului, bazat pe argumente litur
gice şi patristice, precizează că Sfintele Daruri nu se sfinţesc prin cuvintele Domnului care se rostesc în
chip istoric, aducînd aminte de ceea ce s-a făcut la Cina cea de Taină, ci prin puterea Duhului Sfînt
în momentul cînd se rosteşte Epicleză şi se binecuvintează Cinstitele Daruri (cf. Nicolae I. Popovici,
Epicleză Euharistică, Sibiu, 1933, p. 300—301).
Din secolele XIV 'şi XV se întîlneşte Epicleză în pictură — în sfîntul altar — pe boltă, deasupra
Sfintei Mese unde este Sfîntul Duh în chip de porumbel.
In alte părţi, Sfîntul Duh-porumbel este redat împreună cu Cel Vechi de zile şi c u ’Iisus Emanuel.
De fapt, prefacerea Sfintelor Daruri este lucrarea Sfintei Treimi în totalitate.
Intr-o biserică din Castoria, Epicleză, cuvintele de invocare, sînt pictate pc un sul purtat de un
ierarh — frescă pe peretele sfîntului altar (cf. I. D. Ştefănoscu, L'Illustration des Liturgies dans Vart de
Byzance et de VOrient, Bruxelles, 1936, p. 98).
14. Cfi S. Salaville, Epiclâse Eucharistique, în «D. Th. Cat», col. 273—275.
15. D. Stăniloae, Viaţa şi activitatea Patriarhului Dositei al Ierusalimului, Cernăuţi, 1929, p. 10.
Mitrofan Critopulos în Mărturisirea sa de credinţă, deşi nu insistă după cum s-ar fi cuvenit asupra mo
mentului prefacerii Sfintelor Daruri, nu foloseşte nici expresia «pe^r verba Domini», cum se credea greşit
pînă de curînd (cf. Diac. lector univ. Ion I. Ică, Mărturisirea de credinţă a lui Mitrofan Kritopulos, in
«Mitropolia Ardealului», an. XVIII (1973), nr. 3—4, şi în extras, p. 449).
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linia dreapta învăţătură, arătînd că prefacerea Sfintelor daruri este
dependentă de Epicleză 16.
La Sinodul de la Iaşi din 1642, deşi Mărturisirea Ortodoxă a M itro
politului Petru Movilă, în prima sa formă, nu era limpede cu privire la
Epicleză, s-a discutat şi s-a redactat din nou Răspunsul la întrebarea
CXIII, arătîndu-se că prefacerea Sfintelor daruri are loc în timpul ro s
tirii Epiclezei : «Să aibă preotul gîndul ca aceasta la vrem ea ce sfin
ţeşte darurile, cum că această usie a pîinii şi usia vinului să mută
((is'taSaXXe'tat) în usia adevăratului Trup şi Sînge a lui Hristos, căruia
chemare face la ceasul acela, ca să săvîrşească taina aceasta, rugîndu-se şi zicînd : (redă Epicleza)... mutîndu-le cu Duhul Tău cel Sfînt» 17.
In ultimul sfert al veacului al XVII-lea, controversa cu privire la
Epicleză a fost reluată, de astă dată în chiar spaţiul ortodox răsăritean,
între unii clerici şi ierarhi ruşi. în răstimpul acesta şi-a spus cu multă
competenţă cuvîntul, în apărarea dreptei credinţe, învăţatul ierarh mol
dovean, DOSOFTEI.
între Moscova şi o parte din ortodoxia kieveană s-a înteţit ceea ce
specialiştii au numit «controversa euharistică». Deşi Moscova şi Kievul
erau deopotrivă ortodoxe, sub raportul gîndirii teologice se dezvolta
seră într-un anumit fel diferit. Moscova păstra mai riguros tradiţia bi
zantină, pe cînd Kievul, a fost marcat de unele influenţe occidentale.
Dar Ortodoxia nu a fost ştirbită în drepturile şi în puritatea ei nici la
Kiev, unde propaganda uniată nu a putut dobîndi succese. Unele deo 
sebiri faţă de Moscova s-au manifestat în ceea ce privea problema Eu
haristiei, dar nu era pusă în discuţie «prezenţa reală». Controversa p ri
vea momentul sfinţirii darurilor, problema Epiclezei euharistice. Un
număr de teologi ai şcolii din Kiev au manifestat atitudini asem ănă
toare cu cele romano-catolice ; printre aceştia figurau : Inochentie Ghizel, Lazăr Baranovici, Ioanichie Galeatovschi, Inochentie Monastîrschi,
egumenul Inocenţiu de la M înăstirea «Sf. Ciril» din Kiev, Dimitrie
Tuptale, care a ajuns mai tîrziu mitropolit al Rostovului — vestitul po
16. N. Popovici, op. cit., p. 4.
17. Prof. Alexandru Elian, Mitropolitul Dosoftei şi literatura patristică, în «Biserica Ortodoxă Româ
nă**, XCII (1974), nr. 11 —12, p. 1351—1352 şi Mărturisirea Ortodoxă..., Bucureşti, 1942, p. 253.
;Ezitările Mitropolitului Petru Movila în legătură cu problema Epiclezei se explică atît prin con
diţiile formaţiei sale culturale, cît şi prin împrejurările speciale în care se dezvoltase Ortodoxia în prima
iumătate a secolului al XVII-lea, mai ales în părţile unde păstorea el. Această neclaritate în legătură cu
problema Epiclezei se întîlneşte şi în Micul Catehism, tipărit în Kiev în 1645 (cf. Alex. Elian, op. cit.,
7 . 1351 —1353). După acest Catehism, sau în urma unei interpolări, expresia se întîlneşte şi în lucrarea
Spătarului Nicolae Milescu, Enchiridion sive Stella Orientalis Occidentalis splendens : «Per verba Doiniriii^bstantialiter...» (cf. Pr. prof. Alex. I. Ciurea, Mărturisirea de credinţă a Spătarului Nicolae Milescu :
*Stella Orientalis Occidentalis splendens», în «Ortodoxia», 1958, nr. 4, p. 253—254 ; Prof. Alex Elian, op.
p. 1352—1353). Nedumeriri în legătură cu Epicleza se mai întîlnesc în secolul al XVII-le^ şi la Paisie
Ligaridis, la unii teologi ruşi (cf. S. Salaville, «Epiclese Eucharistique», în «Dict. cit., col. 261—262).
Sinodul ţinut la Constantinopol în 1672, hotăra între altele : «...Prin lucrarea Atot Sfîntului Duh
i t preface în chip mai presus de fire şi negrăit, pîinua în Trupul însuşi şi propriu al Mîntuitorului Hrisr o In mod real, adevărat şi deplin, iar vinul în Sîngele Lui viu» (cf. N. Popovici, op. cit., p. 6—7).
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liglot — şi Simeon Poloţchi. Un ucenic al celui din urmă, Silvestru
Medvedev, a susţinut controversa şi în sînul Bisericii moscovite, avînd
de înfruntat o puternică opoziţie şi fiind pînă la urmă biruit. La M os
cova, poziţia nealterat ortodoxă a fost apărată, la început, de rem ar
cabilul teolog Epifanie Slavineţchi, apoi de ucenicul său Eftimie.
Controversa cu privire la momentul prefacerii Sfintelor daruri s-a
accentuat odată cu venirea la M oscova — din Constantinopol — a fra
ţilor monahi Ioanichie şi Sofronie Lihudis, trimişi ca profesori la ce
rerea patriarhului Ioachim al Moscovei, de către Dositei, patriarhul
Ierusalimului. Acum, scrierile polemice se succed rapid de o parte şi de
alta. Silvestru M edvedev dă la lumină două lucrări intitulate : Plinea
cea vie şi Manna. Epifanie Slavineţchi va răspunde imediat cu a sa
Respingere a învăţăturii latine ; cei doi monahi Lihudis vor ataca Manna
în importanta lor lucrare, A k o s (Invulnerabilitatea) sau Tratament îm 
potriva muşcăturii şerpilor veninoşi. Prin aceasta s-a provocat apariţia
răspunsului : Chipul pe scurt pentru a înceta urîta iurie împotriva sfin
tei Biserici Răsăritene. Cei doi monahi greci au ripostat prin Demonstra
ţia adevărului şi prin Dialogul unui profesor grec cu un iezuit despre
divergenţele care există între Biserica Orientală şi Biserica Occidentală.
La a doua ediţie, această lucrare polemică s-a tipărit cu un titlu mai
evident combativ : Spadă duhovnicească .pentru apărarea Sfintei Bise
rici Răsăritene a lui Hristos împotriva contradicţiilor şi încăpăţînării Bi
sericii Occidentale. Discuţia este continuată prin replica lui Medvedev
şi intervenţia lui Monastirschi pînă cînd, cu autoritatea rangului său,
patriarhul Ioachim al Moscovei, avînd o declaraţie de la Constantinopol
asupra doctrinei despre sfinţirea Cinstitelor daruri prin Epicleză — ca
singura învăţătură adevărată — , intră în dispută luînd poziţie împotriva
lui M edvedev ; acesta va fi închis, osîndit şi executat în 1691.
In acest timp şi în această atmosferă foarte agitată, patriarhul Ioa
chim al Moscovei — care de puţină vreme cîştigase sub jurisdicţie mi
tropolia Kievului — , nemulţumit de tăcerea kievenilor care fuseseră
solicitaţi să se pronunţe în problema Epiclezei, a organizat Sinodul de
la Moscova, din 1690. La acest Sinod au fost condamnaţi toţi latini
zanţii. Au fost condamnate şi tipăriturile şcolii teologice de la Kiev.
Următorul patriarh al Moscovei, Adrian, a ratificat hotărîrea Sinodului
din 1690 referitoare la Epicleză. în asemenea împrejurări, Medvedev,
nesupunîndu-se, a plătit cu viaţa, iar Petru Artemiev şi Gavriil Demetschi au fost privaţi de libertate. Patriarhul Adrian a introdus o for
mulă de mărturisire la hirotonia în arhiereu prin care se făcea jurămînt de păstrarea învăţăturii şi practicii ortodoxe despre Epicleză 18. în
18.

Dr. Silviu Dragomir, Relaţiile Bisericii Româneşti cu Rusia în veacul al XVll-lea, în «Analele
Academiei Române», seria n , tom. XXXIV (1911 —1912), Memoriile Secţiei Istorice, Bucureşti, 1912, p.
1110 ; S. Salavillef art. cit., col. 262—263 şi Prof. Alex. Elian, op. cit., p. 1357 —1360.
Pentru detalii privind controversa euharistică din Rusia, vezi lucrarea lui Cieplak : De m om en to
quo transsubstantiatio in augustissimo misse sacrificio peragitur, Petersburg, 1901 ; G. Mircovici, Mişcarea
in legătură cu Sfinţirea cinstitelor daruri, Vilna, 1886 ; J. Ledit, Russie, Ies th&ologiens Kiâvens en Moscou et le dâbat sur la form e de VEucharistie, în «Dictionnaire de Theologie Catholiquc»-, XIV, 1, Paris.
1939, col. 304—332 şi Albert M. Amman, Abriss der ostslawischen Kirchengeschichte, Viena, 1950.
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ziua consacrării, fiecare episcop trebuia să rostească această formulă :
«Cred şi mărturisesc, că prefacerea Trupului şi Sîngelui lui Hristos se
săvîrşeşte în dumnezeiasca Liturghie — aşa cum învaţă dascălii răsăriteni şi ai noştri cei vechi-ruşi — , prin venirea şi lucrarea Duhului Sfînt,
prin invocarea episcopală sau preoţească, prin cuvintele rugăciunii că
tre Dumnezeu-Tatăl : «Adică fă pîinea aceasta scump Sîngele H ristosu
lui Tău, iar ce este în potirul acesta scump sîngele Hristosului Tău, prefăcîndu-le cu Duhul Tău cel Sfînt» 19.
în această atmosferă spirituală tensionată şi în acest context istoric
al discuţiilor în jurul problemei Epiclezei euharistice se situează in te r
venţia Mitropolitului Dosoftei al Moldovei, reprezentînd o poziţie
fermă de defensor al dreptei credinţe.
Stadiul contemporan al disputei în general cît şi antecedentele ei,
pe de o parte, aspectele controversei în special — adică în spaţiul o r
todox răsăritean — , pe de altă parte, i-au putut fi îndeaproape cunos
cute, prin chiar împrejurările vieţii sale — încă din tinereţe în Moldova
ortodoxă, apoi în Polonia catolică şi uniată.
Ca ierarh strălucit al Moldovei — la 34 ani episcop al Huşilor, apoi
al Romanului, la 46 ani mitropolit în scaunul de la Iaşi — , obligat să
ia drumul pribegiei, la Uniev în Polonia — între 1673 şi 1675 — , revenit
pentru un timp de 11 ani din nou în scaunul mitropolitan al Moldovei
şi apoi în definitiva pribegie — din 1686 în 1693, la moşia regelui Ioan
Sobieschi din Strij lîngă Zolkiev, aproape de Lwow — , în oricare dintre
aceste împrejurări ale zbuciumatei sale existenţe rînduite a se petrece
«în acel veac greu pentru ţară», a dovedit aceeaşi atitudine clară şi
dîrză, exprimată într-o activitate edificatoare şi prodigioasă, m ărtu ri
sind, practicînd şi păzind cu sfinţenie întreaga rîndiiială autentică or
todoxă. Tar dreapta învăţătură dogmatică şi liturgică asupra Epiclezei
euharistice el a predicat-o şi a apărat-o ori de cîte ori s-a ivit prilejul ;
este ceea ce vom căuta să demonstrăm în continuare.
Traducînd şi tipărind pentru prima dată în româneşte Liturghierul
la Iaşi, în 1679, apoi într-o a doua ediţie în 1683, reda în graiul nostru
şi Epicleza : «(încă aducem Ţie cuvîntăreaţa aceasta şi nesîngerata slujbă
şi cucerim şi ne rugăm şi milostivim : .trimite Duhul Tău cel Sfînt preste
noi şi preste nainte puse darurile acestea... şi fă dară pîinea aceasta
cinstit Trupul Hristosului Tău, iară ce-i în potirul acesta, cinstit Sîngele
a Hristosului Tău acel vărsat pentru a lumii viaţă... mutîndu-le cu Duhul
Tău cel Sfînt...» 20.
19. După N. Popovici, op. cit., p. 8.
20. Reţinem expresia : «mutîndu-le» — în loc de : «prefăcîndu-le», cum se zice de obicei la noi.
«Mutîndu-le» a copiat şi dascălul moldovean Vasile Sturzu în Transilvania, pe la 1699, cînd caligrafia un
Liturghier, după cele tipărite la Iaşi (Ms. rom. nr. 707, f. 22 v. 23 v., Bibi. Acad. Republicii Socialiste
România — Bucureşti). Liturghierul tipărit la Tîrgoviştc în 1713 conţine termenul «prefăcîndu-le», precum
ji Liturghierul tipărit de uniaţi la Blaj, în 1775 — ca şi toate cele care s-fau tipărit ulterior. 'Preotul
Paraschiv Angelescu arăta în 1936 că expresia : «prefacere» nu ar fi adecvată dogmei euharistice, din
pricină că nu exprimă fidel sensul absolut şi precis r\ici al grecescului M e x a nici ai slavonescului
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De oricîte cumplite necazuri au fost încercate şi oricîte încălcări
străine au îndurat, cele trei ţări româneşti : Moldova, M untenia şi
Transilvania, au păstrat cu deosebită scumpătate dreapta credinţă s tră 
bună în care acest popor s-a născut, astfel încît luminatul cronicar, stol
nicul Constantin Cantacuzeanul era îndreptăţit să spună : «Credinţa cea
dreaptă întru Hristos bine încă o cinstescu şi cum pot mai curat o ţin,
orînduielile şi dogmele Bisericii Sfinte a Răsăritului neclintite şi n e 
schimbate le păzesc (valahii). Fie dară milă şi grijă şi de ei acelui H ris
tos Dumnezeului nostru, în carele nezmintit credem şi pentru al cărui
nume nespuse rele şi grele trag şi pat ei şi toţi cîţi sînt supuşi varvarei
şi turceştii p u t e r i ; şi mîntuieşte,. Fiule al lui Dumnezeu, tot trupul cît
supt tiranie jugul lor gre^ pătimeşte şi cu înţelepciunea şi puterea Ta,
Doamne, izbăveşte norodul Tău de pagină sila lor !».
După înfrîngerea suferită de turci sub zidurile Vienei, Mitropolitul
Dosoftei nădăjduia, ca şi întreg neamul său, că era rînduit ceasul izbă
virii de robia turcească. Dar arzătoarea lui nădejde nu s-a îm p lin it; mai
mult chiar, a fost nevoit să se retragă din Moldova, împreună cu oştile
regelui polon catolic, Ioan Sobieschi. Din pricina evenim entelor politice,
a cerut ocrotire şi azil acestui rege şi s-a statornicit în Galiţia, mai întîi
la Strij şi în cele din urmă la Zolkiev, unde şi-a dat şi obştescul sfîrşit 21,
în decembrie 1693.
In Polonia, romano-catolicii şi greco-catolicii desfăşurau o activitate
perseverentă şi necruţătoare, mergînd pînă la silnicii, în defavoarea şi
împotriva Ortodoxiei. în anul 1687, pribeagul mitropolit Dosoftei a luat
parte la cîteva hirotonii de episcopi, a celui de Muncaci şi a celui de la
Luţk ; dar greutăţile exilului se fac tot mai mult simţite şi ierarhul înstrăinat începe să ducă o viaţă plină de lipsuri şi dureri. Strîmtorarea
materială era foarte apăsătoare, însă cu mult mai apăsătoare pentru
sufletul său de vajnic apărător al Ortodoxiei erau silniciile pe care le
vedea petrecîndu-se >în preajm a sa, silnicii care loveau pe creştinii o r
todocşi din Galiţia. La un moment dat, în acele părţi, uniţii au pus stăpînire pe patru biserici ortodoxe, scoţînd afară pe preoţii care oficiau
Sfînta liturghie şi dezbrăcîndu-i de veşminte. Episcopul locului, Iosif
*

HpsTtOMCHiE. 1° greceşte şi în slavoncştc, prin accstc cuvinte sc înţelege transpunerea Sfintelor Daruri
in adevăratul Trup şi Sînge 'al Domnului Iisus Hristos (vezi Prefaţa la traducerea lucrării protoiereului
Sergiu Bulgakov, Dogma Euharistică, Bucureşti, 1936, p. V).
O remarcă de ordin filologic : în multe liturghiere româneşti s-a păstrat pînă azi termenul
«cuce
rim», cu sensul de -«ne rugăm plini de umilinţă», (aşa cum l-a folosit Dosoftei.
Relativ la faptul că termenul «prefacere» nu ar corespunde sensului teologic al epiclezei, observăm
că Dosoftei foloseşte termenul «mutîndu-le», ’ cu sensul de «schimbare», de ceea ce noi am numi astăzi
«transmutaţie», cînd dintr-un element cu o natură proprie se poate produce un alt element, de altă natură.
Termenul «mutare» sau «prefacere» este preferabil celui de «tBansubstanţiere» — folosit de catolici şi de
protestanţi — fiindcă acesta ar implica ideea că peste substanţa pîinii şi vinului s-ar produce Trupul şi
Sîngele Domnului. Pentru Ortodoxie, elementele punerii înainte devin, sc schimbă în Trupul şi Sîngele
Domnului.
’
21.
Ierom. Dionisie Udişteanu, Calistru Vartic, epitrop şi locţiitor de mitropolii, in timpul refugiului
al doilea al Mitropolitului Dosoftei al Moldovei, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXXVI.I (1969), nr.
3—4, p. 417—418 ; Prof. Alex. Elian, op. cit., p. 1356 ; Diac. P. I. David, Mitropolitul Dosoftei, apărător
luminat al Ortodoxiei, în «Mitropolia Olteniei», nr. 9—10/1974, şi «Extras», p. 49—50.
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Sumlianschi, exercita presiuni pentru ca ierarhul moldovean, aflat în
pribegie şi cu totul strîm torat pe pămînt străin, să îmbrăţişeze uniaţia.
Fără îndoială că rezistenţa înaltului slujitor al lui Hristos, Dosoftei în
apărarea dreptei sale credinţe, i-a căşunat mari greutăţi şi multă mîhnire —.
k
Situaţia Ortodoxiei în Polonia se înrăutăţise în general după pacea
încheiată între ruşi şi poloni în '1686. Printr-un tratat special, polonii s-au
•obligat să păstreze patru episcopii ortodoxe, care să aparţină bisericeşte de Kiev. Tratatul avea să fie ratificat abia în 171 (f. Pînă în acest
an, episcopiile ortodoxe au fost silite să treacă la uniaţie. Astfel încît,
datorită acestor vitrege împrejurări, la începutul secolului al XVIII-lea
rămăsese în Polonia un singur Episcop ortodox, Serapion Polchowski al
Rusiei Albe. După 1686, relaţiile dintre uniaţi şi ortodocşi în Polonia
s-au înăsprit tot mai evident, iar legăturile cu Kievul — care aparţinea
acum bisericeşte de Moscova — erau privite cu suspiciune crescîndă.
Este sigur că în aceste împrejurări, Mitropolitul Dosoftei a avut numai
dc suferit, mai ales că el păstra vechile legături de prietenie cu Varlaam
Iasinschi — noul mitropolit al Kievului — , stabilite din vrem ea cînd
acesta era egumen al Lavrei Pecerska 23.
In ceea ce priveşte problema Epiclezei euharistice, Dosoftei obser
vase cuin în unele Liturghiere era suprimată rugăciunea de invocare a
Sfîntului Duh pentru prefacerea Cinstitelor daruri. In acelaşi timp, îi
erau bine cunoscute aspectele controversei între Kiev şi M oscova —
pentru soluţionarea căreia i s-a solicitat concursul preţios pe calea cea
mai potrivită pentru a fi pusă în valoare şi dem onstrată direct nu numai
evlavia şi fidelitatea sa pentru Ortodoxie, dar şi erudiţia, înalta sa ca
pacitate teologică şi intelectuală. Şi, în mod cert, spunîndu-şi^ cuvîntul
autorizat în problema Epiclezei euharistice — care era atunci nu numai
dominantă, «ci chiar exclusivă» 24 — , se gîndea că în felul acesta va
aduce o contribuţie şi la păstrarea integrităţii Ortodoxiei în Biserica
neamului său.
*
•
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*

Intr-o lucrare trimisă la Kiev înainte de 8 septembrie 1690, M itro
politul Dosoftei arăta că a descoperit un Liturgliier tipărit de uniaţi, care
nu cuprindea Epicleza 25, şi sublinia locul unde este vorba de această
sfîntă invocare, într-un comentar patristic. In acelaşi an, trimiţînd o
antologie patristică patriarhului Ioachim la Moscova, şi alte exemplare
din aceeaşi lucrare mitropolitul Varlaam la Kiev, scria la sfîrşit : «Acum
unii ne turbură scornind ceva nou şi împuţinînd slujba şi respingînd
22. Prof. AIcx. Elian, op. cit., p. 1356—1357.
23. Ibidem.
24. Ştefan Ciobanu, Dosoftei Mitropolitul Moldovei şi activitatea lui literară. Traducere din limba
rusă de Ştefan Berechet, Iaşi, 1918, p. 144—146 ; Alexandru Apostol, Viaţa şi activitatea lui Dosoftei
Mitropolitul Moldovei, Botoşani, 1897, p. 115.
25. Ms. nr. 161(38), f. 701, Biblioteca Centrală a Academiei de Ştiinţe din Kiev. Se crede că
Mitropolitul Dosoftei avea în vedere un Liturghier tipărit atunci cu caractere latine şi în care iţu se afla
invocarea Sfîntului Duh (cf. Prof. Alex. Elian, op. cit., p. 1365, nota nr. 61).
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săvîrşirea sfintelor daruri prin chemarea Sfîntului Duh... Căci am văzut
eu, smeritul, o Liturghie a celui întru sfinţi părintelui Ioan Gură de Aur,
nou tipărită cu litere latine în ruseşte şi polonă şi aceasta fără prescomidie, şi Crezul cu adaosul «şi de la Fiul» şi după : «Luaţi, mîncati»
neavînd chemarea Sfîntului Duh şi m-a mirat de o aşa prescurtare» 2G.
Mitropolitul Dosoftei, cunoscînd limbile greacă, latină, slavă, rusă,
depusese o îndelungată sîrguintă în traducerea unor scrieri patristice şi •
p o s tp a tristic e 27, lucrări liturgice, pentru hrana sa duhovnicească şi a
păstoriţilor săi. Acum, aflîndu-se în Polonia, intervenind în apărarea
Epiclezei euharistice, va traduce mai multe lucrări în limba română şi
mai ales în limba rusă, va traduce şi va alcătui o antologie specială cuprinzînd învăţătura ortodoxă despre invocarea Sfîntului Duh la Dum
nezeiasca liturghie, pentru prefacerea cinstitelor daruri.
încă de pe cînd Dosoftei păstorea Moldova, a făcut să ajungă la
Kiev opera Sfîntului Simeon al Tesalonicului, în greceşte, tipărită atunci
.în tipografia de la Cetătuia ; şi patriarhul Dositei al Ierusalimului tri
misese la M oscova exemplare din aceeaşi lucrare, pentru a ajuta la o
bună cunoaştere a operei Sfinţilor Părinţi şi a teologilor bizantini, spre
o rezolvare potrivită a problemelor-teologice în discuţie. Arhimandritul
Hrisant N otaras a dus la M oscova manuscrise greceşti, spre a fi tipă
rite acolo ; dar cele mai multe au rămas neimprimate. Pe atunci, la
Moscova era foarte puţin cunoscută limba greacă, iar la Kiev aproape
deloc în mediul bisericesc. Patriarhul Ioachim al Moscovei, Mitropolitul
Varlaam al Kievului, deopotrivă ortodocşi fără prihană, ca şi toţi u c e 
nicii lor aveau nevoie de traduceri ruseşti ale operelor sfinţilor, părinţi
greci — care dezvoltau şi învăţătura despre Epicleză.
Mitropolitul Dosoftei a răspuns cu toată însufleţirea acestei nevoi
de apărare a Epiclezei euharistice. Era un bun cunoscător al limbii g re 
ceşti şi tălmăcitor iscusit în limba slavo-rusă, folosită pe atunci în scrie
rile teologice din Rusia. La Kiev erau de o grabnică trebuinţă asemenea
traduceri, prin ele putea fi arătată şi susţinută dreapta credinţă mai ales
în aceste momente critice cînd unii teologi din Rusia Mică erau învi
nuiţi de eterodoxie. întreaga Biserică rusă trebuia să se hrănească din
cele mai autorizate surse asupra Ortodoxiei, în sensul cel mai c u r a t 28.
Mitropolitul Varlaam Iasinschi al Kievului, trebuind să răspundă
Moscovei în legătură cu Epicleză, a apelat la pribeagul mitropolit mol
dovean aflat în Polonia, «a cărui autoritate în probleme dogmatice şi
teologice liturgice era în afară de orice îndoială şi care se ocupa de
traduceri din greceşte...» 29. Arhipăstorul de la Kiev a cerut învăţatului
26. Ms. nr. 109(436), destinat patriarhului Ioachim ; astăzi se află la Secţia de manuscrise, fond
80.370, Muzeul istoric din Moscova ; Antologia se găseşte de asemenea şi la Kiev, în două copii (ff. 558
-598 şi 713-723) în ms. cit.
27. f Nestor Vornicescu Severineanul, Scrieri patristice şi postpatristice in preocupările Mitropolitului
Dosoftei al M oldovei, în «Mitropolia Olteniei», 1974, nr. 9—10, p. 6—19 şi în Extras, editura Centrului
Mitropolitan Craiova, 1974.
28. Prof. Alex. Elian, op. cit., p. 1358—1360.
29. Diac. P. I. David, art. cit., Extras, p. 46—47 ; Protoiereul F. Abramov, Mitropolitul Dosoftei al
Sucevei, în «Jurnal Moskovskoi Patriarhii», 1974, nr. 3, p. 51—52.
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ierarh Dosoftei să-i expună învăţătura Părinţilor răsăriteni despre m o
mentul prefacerii Sfintelor D a r u r i 30.
Ca răspuns acestor solicitări, care mai presus de orice erau ale
veacului său, Dosoftei a tradus şi a trimis la Kiev şi la M oscova mai
multe scrieri teologice care se păstrează pînă astăzi ; printre acestea, şi
cîteva texte în româneşte.
*
Pentru a pune în limpede lumină firul unic şi tradiţional al can onu
lui Epiclezei, învăţatul ierarh a recurs la traducerea izvoarelor primare
ortodoxe provenind de la părinţii apostolici ; Ignatie Teoforul era cel
mai indicat, prin epistolele sale trimise mai multor Biserici în apărarea
credinţei şi tradiţiei creştine.
De la Sfîntul Ignatie Teoforul, există cu certitudine şapte asemenea
epistole, şi anume : şase către Bisericile din Efes, Magnezia, Trales,
Roma, Filadelfia şi Smirna, precum şi una către Episcopul Policarp al
S m irn e i31. în aceste epistole creştinii sînt îndemnaţi să păstreze n e a l
terată dreapta credinţă, căutînd să se ferească — întocmai cum erau
împrejurările şi acum, în a doua jum ătate a secolului al XVII-lea — de
cei care răstălmăcesc «pravoslavia», ca de fiare, pentru că muşcăturile
lor se vindecă foarte cu anevoinţă ; să nu cadă în undiţele r ă t ă c i r i i ; să
se folosească numai de hrana duhovnicească cea cu adevărat creştină ;
să se ferească de lupii haini, de buruienile otrăvitoare, de fiarele cu chip
de oameni.
încă din primele veacuri creştine, se acorda o atenţie „ deosebită
epistolelor Sfîntului Ignatie Teoforul. Se apela insistent la ele, au cu 
noscut unele prelucrări, interpretări şi — în consecinţă — au suferit
chiar adaosuri considerabile. Pe lîngă cele şapte epistole autentice ignatiene, ulterior s-au mai adăugat alte cinci. A cestea erau intitulate epis
tole către : creştinii din Tars, din Filipi, din Antiohia, către diaconul
antiohian Hero şi către M aria din Casabola. Pe la începutul secolului
al XVI-lea, toate aceste epistole — atît autentice cît şi atribuite Sfîn
tului Ignatie Teoforul — s-au tipărit în traducere latină.
Mitropolitul Dosoftei a putut avea la îndemînă un manuscris g re 
cesc cuprinzînd toate cele douăsprezece epistole ; nu există pînă astăzi
nici un indiciu că ar fi utilizat şi traducerea latină tipărită. Toate, sau
numai o parte dintre ele, au fost traduse de el şi în româneşte în v r e 
mea cînd se afla în Polonia, după anul 1686.
Profesorul bizantinolog A lexandru Elian are meritul de a fi desco
perit, de curînd — într-un manuscris din fondurile Academiei Republicii
Socialiste România, unele fragmente din epistola către M aria Casabola
şi din epistola către creştinii din Tars — atribuite Sfîntului Ignatie Teo30. Ştefan Ciobanu, op. cit., p. 159—162 şi 202—203.
31. Ultima şi cea mai bună traducere în româneşte a Epistolelor Sfiniului Ignatie Teoforul o dato
rita preotului Matei Pîslaru (Vezi Scrierile Părinţilor Apostolici, voi. II, Chişinău, 1928( p. 149—190).
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f o r u l 32 — , împreună cu unele părţi din opera Sfîntului Ioan Damaschin,
traduse atunci de Mitropolitul Dosoftei şi de asem enea necunoscute pînă
a c u m 33. începutul epistolei către creştinii din Tars este u rm ă to ru l:
«Poslanie către cei din Tars, Ignatie, care-i Bogonoseţ. Spăsătei în H ris
tos, vrednic lăudatei şi vrednic pomenitei, vrednic iubitei, ceea ce iaste
în Tarsu, milă, pace de la Dumnezeu Prea Sfîntul şi Domnul Iisus H ris
tos, să mulţească pururea».
Această epistolă şi cea către Maria Câsabola sîn,t tipărite şi în edi
ţiile critice mai noi 34.
După cum .şe va arăta mai departe, ierarhul Dosoftei al Moldovei
a tradus şi în limba rusă cele şapte epistole ignatiene autentice precum
şi cele cinci atribuite.
Tot aflîndu-se în Polonia, Dosoftei s-a îndeletnicit şi cu traducerea
în româneşte din Expunerea credinţei ortodoxe a Sfîntului Ioan D a
maschin. Din această traducere avem astăzi cele dintîi patru capitole
ale primei cărţi 35, sub titlul : A Fericitului Ioan Damaschin izdanie ade
verită a Pravoslavnică credinţă, că-i nepostignită dumnezăire şi că nu
cade a cerca şi a iscodi ce nu sîntu date noă di la sfinţi prooroci şi apos
toli şi evanghelişti.
•în mod justificat s-a pus întrebarea, dacă şi această traducere a
lui Dosoftei putea însemna şi o contribuţie la clarificarea controversei
euharistice în care înaltul ierarh era angajat, răspunsul fiind : «Nu în
cape îndoială că da» 36. în capitolul XIII din cartea a patra a acestei
lucrări, Sfîntul Ioan Dartiaschin înfăţişează explicit învăţătura Bisericii
ortodoxe referitoare la Epicleza euharistică. Se ia ca punct de plecare
imaginea din Facere (I, 11) : «A zis Dumnezeu să dea pămîntul din sine
verdeaţă...» şi se arată că pămîntul, pînă astăzi, întărit de porunca dum 
nezeiască, dă v erd eaţa sa. Această grandioasă şi semnificativă imagine
ajută pe dreptmăritorii creştini să înţeleagă raportul subtil dar foarte
exact dintre cerinţele de instituire a Sfintei Euharistii de către M întui
torul — pe de o parte — şi Epicleza euharistică — pe de altă parte :
«Prin Epicleză vine ploaie peste această sem ănătură nouă, puterea
adum britoare a Duhului» 37.
Chiar în chip preventiv, dreapta credinţă trebuia apărată şi Ţările
Române nu se aflau nici ele, în acest timp, în afara «atenţiei» romano32. Ms. rom. de la Bibi. Acad. Republicii Socialiste România, nr. 3456, f. 362 r. — 363 v. Manu
scrisul a fost considerat de cei din vechime ca o Adunare de istorii şi poartă pe cotor menţiunea1 : Hronograf. A fost dăruit de Melhisedec Ştefănescu, pe cînd era arhimandrit, Seminarului din Huşi. La f. 6 iare
o însemnare făcută dc mîna arhiereului Narcis Creţulescu Botoşeneanul, probabil din vremea cînd era
director al acestui Seminar. Manuscrisul dc La Huşi a ajuns la Muzeul Naţional de Antichităţi din Bucu
reşti şi ulterior la Biblioteca Academiei Române, în 1909.
33. Vezi Prof. Alex. Elian, D osoftei poet laic, în -«Contemporanul», nr. din 26 mai 1967, p. 3;
Idem, Bizantologia în preocupările teologiei ortodoxe româneşti, în «Studii Teologice», an. XII (1971), nr.
5—6, p. 347—348 şi Mitropolitul Dosoftei şi literatura patristică, în «Bisericai Ortodoxă Română» p. 1360.
34. Vezi ediţia lui F. X. Funk, Patres Apostolici, voi. II, Tubingen|, 1913, p. 88—93 şi 132—144.
35. Ms. cit. de la Bibi. Acad. Republicii Socialiste România, f. 358—361. Textul identificat de prof
Alex. ElLan corespunde ediţiei Migne, P. G., voi. XCIV, col. 789 A-797 C.
36. Prof. Alex. Elian, Mitropolitul D osoftei şi literatura patristică, în rev. cit., p. 1367.
37. Ibidem, p. 1367-1368.
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catolice a uniaţiei, cum se va vedea la sfîrşitul secolului în Transilvania,
apoi, între 1718 şi 1738 în Oltenia. Este cunoscut faptul că şi unii te o 
logi greci ai vremii nu răspîndeau învăţături total ortodoxe, creînd con
fuzii greu de rezolvat ; apoi, peste nu multă vreme, la începutul seco
lului al XVIII-lea, semiluna cerea tributul credinţei în Hristos, prin
jertfă, martirizînd pe unul dintre străluciţii ierarhi români — prin adop
ţiune — Antim Ivireanu, şi pe cel care «a murit creştin, Brîncoveanu
Constantin» cu cei patru coconi ai săi.
Nu mai puţin aşteptată şi binevenită s-a dovedit a fi contribuţia
Mitropolitului Dosoftei în apărarea dreptei credinţe, a Epiclezei e u h a 
ristice, în mediul teologic de la Kiev şi Moscova. Ultimii ani ai vieţii
sale de adevărată mucenicie au fost închinaţi acestei sfinte cauze, sîrguindu-se cu toată smerenia dar şi cu neclintit curaj.
După datele pe care le avem astăzi ştim că, pe la sfîrşitul anului
1689, Dosoftei terminase de tradus în limba rusă toate cele douăspre
zece epistole ignatiene — autentice ori atribuite — , cu adaosuri extrase
din lucrarea Fericitului Ieronim, De viris illustribus, despre Sfîntul Ignatie şi acele Scholia in Epistolas d. îgnatii — constituind probabil note
lămuritoare desprinse din textul după care a tradus 38. La începutul a n u 
lui 1690, trimitea un exemplar autograf din această lucrare P atriarhului,
Ioachim de la M oscova — prin diaconul Ioan 39 ; peste un an, transm i
tea un alt exemplar al aceleeaşi traduceri mitropolitului Varlaam Iăsinschi de la Kiev, cu precizarea preţioasă că pînă atunci scrisese şi
transcrisese de trei ori traducerea acestor epistole. Cel de al treilea
exemplar a fost trimis tot la Kiev, unde se găseşte şi a s t ă z i 40. Intenţia
traducătorului şi dorinţa sa era ca această lucrare — precum şi altele —
să fie tipărită la Kiev sau la Moscova, pentru a fi la îndemîna tuturor
celor interesaţi ; cel de al doilea exemplar de la Kiev prezintă mici
schimbări şi corecturi în text, cu destinaţia pentru tipar.
Prin această traducere, Mitropolitul Dosoftei punea în lumină sfatu
rile insistente ale Sfîntului Ignatie Teoforul de a se păstra neştirbită
dreapta credinţă — învăţătura autentică ortodoxă despre Sfîntă Eu
haristie.
Epistolele ignatiene aveau însem nătate deosebită pentru contro
versa teologică de la acest sfîrşit de secol în Răsăritul ortodox. «Lupta
neîntreruptă pe care Sfîntul Ignatie a dus-o împotriva dochetismului se
extinde de la stăruinţa asupra realităţii întrupării Mîntuitorului, la p re 
38. Ibidem.
39. Traducerea trimisă patriarhului Ioachim se păstra mai tîrziu în Biblioteca Sinodală din Mos
cova, sub cota 109(436). Astăzi se află tot la Moscova, în Muzeul de Istoric, Secţia manuscrise, fond.
80.370. La Moscova se afla în Biblioteca Sinodală şi o copie făcută de un anonim după această tradu
cere autografă a mitropolitului Dosoftei (cf. Şt. Ciobanu, op. cit., p. 158).
40. Exemplarul trimis Mitropolitului Varlaam lasinschi se păstra mai tîrziu în Biblioteca catedralei
cSfînta Sofia» din Kiev, într-o antologie înregistrată sub cota 161(38), ff. 529—580. Antologia există astăzi
i.a Biblioteca centrală a Academiei dc Ştiinţe din Kiev. Cel de .al doilea exemplar trimis la Kiev se
gâseşte în accca^i antologie, ff. 615—672.
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zenta Sa reală ca Domn euharistie, în Sfintele Taine. Liturgiştii au pus
în lumină însem nătatea unor pasaje din Epistola către cei din Smirna
(VII, l ) r sau către Romani (VII, 3), pentru siguranţa şi limpezimea cu
care încă de la începutul secolului al doilea, Biserica proclama prezenţa
reală în Euharistie. Epistolele Sfîntului Ignatie cuprind însă şi alte locuri
atingătoare de jertfa euharistică. Şi această împrejurare, desigur, a în
demnat pe Dosoftei să traducă în întregime douăsprezece epistole ale
episcopului Antiohiei. Să amintim şi faptul că mai ales această tra d u 
cere, mai de mult şi mai bine cunoscută decît celelalte tălmăciri ale sale
i-a asigurat lui Doisoftei dreptul de a figura la un loc de cinste şi în is
toria culturii ruseşti din secolul al XVII-lea» 41.
In a doua jum ătate a anului 1690, înainte de 8 septembrie, M itro
politul Dosoftei terminase de tradus şi o altă operă patristică de însem 
nătate deosebită în atmosfera controversei avînd ca subiect Epicleza ;
este vorba de Istoria bisericească şi privirea mistică — lucrarea Sfîntu
lui Gherman, arhiepiscopul Constantinopolului — numită şi Tîlcuirea
Sfintei L itu rg h ii42. Traducerea a fost trimisă înaltei ierarhii de la K i e v 43.
Acest comentariu liturgic tratează despre sfîntă biserică, locaş de cult,
cu toate obiectele sfinţite şi simbolismul lor ; despre Proscomidie, despre
Liturghia catehumenilor şi Liturghia credincioşilor — unde se arată e x 
plicit că Sfîntul Duh săvîrşeşte prefacerea Cinstitelor daruri prin mîna
şi limba liturghisitorului, care roagă pe Dumnezeu Tatăl să plinească
misterul Fiului Său, adică să prefacă pîinea şi vinul în Tfupul şi Sîngele
lui Hristos, prin bunăplăcerea Tatălui şi cu voinţa Fiului, Duhul Sfînt
să prefacă şi să desăvîrşească Cinstitele daruri puse înainte.
Pe m arginea acestor pagini din traducere, Vlădica Dosoftei însem
nează : «Aici se săvîrşesc Darurile» ; în continuare menţionează că Li
turghierul uniaţilor nu mai cuprinde textul E piclezei44. *
Comentariul Sfîntului Gherman în greceşte se tipărise pentru prima
dată la sfîrşitul unui Liturghier apărut la Roma în 1526 ; în traducere
latină s-a imprimat la Paris, în 1560 ; ulterior a apărut în mai multe
ediţii bilingve 45. La Moscova, opera Sfîntului Gherman a fost tr a d u s ă .
în ruseşte de vrednicul egumen Eftimie-de la M înăstirea Ciudov, în
1689 — la cererea patriarhului Ioachim. Condiţiile obiective de timp şi
loc îndreptăţesc opinia că Dosoftei nu a cunoscut traducerea de la
Moscova. Era firesc lucru ca, în ultimele decenii ale secolului al XVII-lea,
în Biserica Rusă să se simtă nevoia unei traduceri a acestei operef, în
sprijinul elucidării controversei euharistice. Mitropolitul Dosoftei, traducînd independent de lucrarea egumenului Eftimie de la Moscova, nu
scapă prilejul să-şi manifeste interesul viu pe care îl păstra problemei
Epiclezei euharistice. In corpul traducerii sale, la locul cuvenit, mitro* %

41. Prof. Alex. Elian, op. cit., p. 1363.
42. Migtie, P. G., voi. XCVIII, col. 584—453.
43. Se păstrează astăzi în menţionata antologie de la Kiev, cota 161(38), Biblioteca centrală a Acar
demiei de Ştiinţe, ff. 672—712.
44. Foaia 701, din ms. cit.
45.
In limba română apare prima dată în traducerea Pr. prof. Nicolae Petrescu, în «Mitropolia
Olteniei», începînd cu anul 1974.
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politul moldovean introducea m enţiunea edificatoare despre existenţa
unui L i t u r g h i e r tipărit de uniaţi, fără textul Epiclezei. Scrierea p atriar
hului Gherman reprezenta prin ea însăşi un izvor de argum ente pentru
cei angajaţi în disputa referitoare la prefacerea Sfintelor D a r u r i 46.
S-a acreditat opinia că Dosoftei realizase în anul 1691, la cererea
specială a Mitropolitului Varlaam Iasinschi de la Kiev, traducerea in 
tegrală a scrierii de mari dimensiuni aparţinînd Sfîntului Simeon Tesaloniceanul : Tratat asupra tuturor dogmelor credinţei noastre orto
doxe 47. Opera aceluiaşi autor tipărită în limba greacă la Iaşi, cu cîţiva
ani mai înainte, a fost înmînată la timp lui Varlaam Iasinschi — pe
atunci egumen la Pecerska. Lucrarea tipărită atunci a fost trimisă şi la
Moscova, fraţilor monahi Lihudis, cu scopul de a o traduce în slava b i
sericească, spre deplina clarificare a unor ortodocşi — ori poate chiar
şi a iezuiţilor care se aflau a c o l o 48; dar traducerea nu s-a r e a l i z a t 4?.
Pe cînd Mitropolitul Dosoftei avea redactată traducerea în limba rusă
a Tratatului asupra..., a fost întocmită şi o copie — desigur că din p o 
runca sa, pe această copie, ierarhul traducător a făcut îndreptări m ar
ginale, însemnînd la sfîrşit, în seara zilei de 17 octombrie 1691 : «Noap
tea strigînd cu inima în necaz şi strîmtorare am urm at cu scrierea
aceasta» ; copia a fost trimisă patriarhului Ioachim la Moscova, cu r u 
gămintea să fie ti p ă r i t ă 50. Tot în acea vrem e a fost trimis şi textul p e r 
sonal al traducerii la Kiev 51f mitropolitului Varlaam Iasinschi, şi-a e x 
primat şi cu acest prilej speranţa că traducerea în limba rusă vfc fi tipă
rită ; dar nu a fost tipărită nici această lucrare, după cum nu au fost
nici celelalte preţioase traduceri în limba rusă ale Mitropolitului Do
softei, oricît de necesare erau ele pravoslavniei. In scurt timp, p a tria r
hul Ioachim a trecut către Domnul, împrejurările istorice s-au dovedit
în continuare cu totul neprielnice împlinirii unor atari deziderate.
O pera atît de cuprinzătoare a Sfîntului Simeon Tesaloniceanul con
ţinea şi argumente noi sau prea puţin cunoscute, adecvate pentru dis
puta dogmatică cu privire la Epicleză. în mai multe părţi din lucrare se
tratează despre Sfînta biserică, despre Dumnezeiasca taină a Sfintei li
turghii. Intr-un capitol special se dă răspuns pe larg «Celor ce hulesc.
In ce chip credem noi că se săvîrşesc Sfintele Taine prin rugăciunea
46. Prof. Alex. Elian, op. cit., p. 1364 —1365.
47. Migne, P. G., voi. CLV, col. 25 — 1004.
48. Pr. Prof. D. Stăniloae, op. cit., p. 26.
49. Egumenul Eftimie de la Mîr\ăstirea Ciudov — din Moscova —, a tradus opera Sfîntului Simeon
al Tesalonicului, în curs de patru <ani. O avea tradusă în 1689, dar manuscrisul său era atunci la Pereaslav, lîngă Riazan, rămînînd acolo pînă la 1703 — cînd a fost adus la Moscova (cf. Dr. Silviu Dragomir,
Cind şi unde a murit Mitropolitul Dosoftei ? în «Convorbiri literare», an. XLV (1911), nr. 10,
p. 1142—
1143). Mitropolitul Dosoftei nu a putut avea la îndemînă această traducere. Stareţul Eftimie a urmat
strict textul grecesc de la Iaşi, tra'ducînd pînă şi dedicaţiacătre Duca Vodă al Moldovei.
50. Manuscrisul are 463 pagini şi se găseşte astăzi la Muzeul de Istorie din Moscova, nr. 184(446).
51. Ciorna se găseşte astăzi în amintita antologie de la Kiev. In limba română, opera Sfîntului
Simeon Tesaloniceanul a văzut lumina tiparului în 1765. A doua ediţie apare prin strădania binecredinciosului Toma Teodorescu, în 1865, la Bucureşti.
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preotului». Se vorbeşte despre cei ce nu cred în chem area Sfîntului
Duh, nu se pricep cum are loc săvîrşirea. Darurilor. Se arată că preface
rea Sfintelor daruri are loc prin chem area Sfîntului Duh şi prin lucrarea
Lui, la rugăciunea pe care o face preotul şi însem narea în chipul crucii
prin binecuvîntare ; se subliniază faptul că şi la celelalte taine Sfîntul
Duh lucrează tot prin rugăciunea preotului.
Opera Sfîntului Simeon Tesaloniceanul tradusă de Mitropolitul Dosofţei în limba rusă este o contribuţie la cunoaşterea adevăratei în v ă 
ţături ortodoxe despre Epicleza euharistică şi despre celelalte Taine
ale Sfintei Biserici.
Tot pentru întărirea poziţiei ortodoxe tradiţionale în controversa
referitoare la Epicleză, Mitropolitul Dosoftei al Moldovei a tradus în
limba rusă şi a trimis la Kiev în 1692, Constituţiile Sfinţilor Apostoli 52.
încă din 1691 anunţase pe fraţii întru Domnul de la Kiev, printr-o în 
semnare făcută atunci pe traducerea operei Sfîntului Simeon Tesalo
niceanul, arătînd că are şi alte «cărţi trebuitoare Ortodoxiei», dintre
care menţionează scrierea tipărită în limba greacă :
Ata-raŢat t<dv Aţuov
AttootoXcov.
Astfel că, în scurt timp, Constituţiile Sfinţilor Apostoli, în
versiune rusă erau trimise la Kiev 53. La sfîrşit, traducătorul făcea m en 
ţiunea : «S-a^ scris acum de mine, smeritul Dosoftei moldoveanul, din
izvod grecesc, anii 7200 (1692), ianuarie 1, în oraşul Strij».
Această lucrare, cunoscută în lumea creştină pe la sfîrşitul seco
lului al V-lea, se consideră ca opera Sfinţilor Apostoli, transmisă prin
mijlocirea Sfîntului Climen,t, Episcopul Romei. O dată cu apariţia tipa
rului, Constituţiile Apostolice au cunoscut o mare răspîndire în Apus
— pentru că romano-catolicilor le era scumpă ideea de apostolicitate,
pe care o deduceau din faptul că lucrarea a fost transmisă «prin' Sfîn
tul Clement al Romei». Mitropolitul Dosoftei traduce această operă
ştiind că ea se bucura de o înaltă consideraţie 1a catolici şi la uniaţi
pentru a le demonstra lor şi celor influenţaţi de ei adevărul, cu ev i
denţă expus în această operă datînd din timpul iniţial al statornicirii
doctrinei dreptei credinţe în Iisus Hristos. La capitolul XII din Cartea
a VUI-a se găseşte în întregime textul Epiclezei : Te rugăm să priveşti
cu bunăvoinţă spre Darurile acestea ce sint puse înaitea Ta. Tu, Dum
nezeule... să le primeşti cu bună plăcere spre cinstea Hristosului Tău
şi să trimiţi peste jertfa aceasta Duhul Tău cel Sfînt... ca să facă pîinea
aceasta Trup al Hristosului Tău şi paharul acesta Sînge al Hristosului
Tău, ca cei ce se împărtăşesc din el să fie întăriţi în pietate, să capete
iertarea păcatelor, să fie izbăviţi de diavol şi de rătăcirea lui, să se
_______

_____________________ ________

#

52. Prof. Alex. Elian, op. cit., p. 1365. O ediţie critică : Didascalia şi Constitutiones Aposlolorum,
a publicat F. X. Funk, în două volume — la Paderborn, în 1905.
53. Traducerca Mitropolitului Dosoftei trimisă la Kiev s-a pierdut. Se păstrqază însă o copie făcută
de un anonim în jurul anului 1700. Această copie sc află astăzi la Kiev, în antologiamenţionată,
şi
cuprinde 158 pagini (cota 232/61, la Biblioteca centrală a Academiei de Ştiinţe).
In româneşte avem o foarte bună traducere a Aşezăm intelor Apostolice, realizată de pr. G. N.
Niţu, în «Scrierile Părinţilor Apostolici», voi. I, Tipografia eparhială «Cartea Românească», Chişinău, 1927,
p. 3—268, cu un studiu introductiv asuprai Aşezămintelor, alcătuit de pr. I. Mihălcescu (Mitropolitul Irineu al Moldovei, de mai tîrziu).
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umple de Duh Sfînt, să îie vrednici de Hristosul Tău, să dobîndească
viaţa veşnică...,
Astfel, în însăşi scrierea mult preţuită de occidentalii care elimi
nau Epicleza de la Sfînta liturghie, Dosoftei le înfăţişează argumentul
vechimii iniţiale a existenţei Epiclezei euharistice. Subjiniază în chip
special momentul prefacerii Sfintelor daruri, notînd: «Observă săvîrşirea prefacerii Sfintelor Daruri, cum se săvîrşesc prin Sfîntul Duh !
Nu uita deci chemarea Sfîntului Duh I»» (subl. n.).
\
Un copist anonim al acestei traduceri în ruseşte a Mitropolitului
Dosoftei — din Kiev probabil — , pe la 1700, omagia cu toată în dreptă
ţirea pe marele nostru ierarh, prin urm ătoarele cuvinte : «Prea Sfinţi
tul Dosoftei, mitropolitul ortodox al Sucevei... trudindu-se în lucrările
Domnului, spre slava numelui său cel sfînt şi spre întărirea evlaviei...,
cartea aceasta este deci, o mărturie a sfintelor lui lucrări... Pomeneşte,
Doamne, sufletul robului tău, al Prea Sfinţitului mitropolit Dosoftei,
care s-a trudit la această sfîntă şi dumnezeiască lucrare, şi care ne-a
descoperit atît de mult marele său talent dumnezeiesc la lucruri mîntuitoare pentru noi, ca, ceea ce citim, să şi facem şi să înţelegem de
acum înainte căile Domnului cele drepte pe care noi mai înainte nu
le-am văzut».
Pe lîngă toate aceste traduceri, sublinieri şi observaţii pentru a p ă 
rarea Epiclezei euharistice, Mitropolitul Dosoftei a alcătuit şi o cule
gere specială cu texte patristice şi postpatristice, în, limba rusă, p ri
vitoare la învăţătura ortodoxă despre Epicleza controversată. Această
lucrare, intitulată : Despre prefacerea Sfintelor Taine, există astăzi în
două variante, una mai restrînsă, alta mai dezvoltată — în patru e x e m 
plare — , la Kiev şi la Moscova. Mitropolitul Dosoftei a alcătuit această
antologie patristică în limba rusă, şi a trimis-o în cele două cetăţi ale
Ortodoxiei ruse, în vrem ea cînd.-problema despre prefacerea Sfintelor
Daruri prezenta nu numai toate caracterele unei dispute pasionate, dar
putea prezenta şi determina repercusiuni dramatice pentru însăşi isto
ria Bisericii Ruse — Moscova aflîndu-se atunci pe punctul d e 1a p ro 
nunţa anatem a asupra kievenilor, pentru lipsa lor de atitudine fermă
în asemenea îm p r e ju r ă r i54. Este evident faptul că vrednicul ierarh r o 
mân îşi asuma întreaga responsabilitate a acţiunii sale defensive în
faţa unei realităţi date ; poziţia sa este însă cu tem eritate expusă di
rect, indicînd şi punctul ei de plecare, declarînd că a văzut şi o Litur
ghie tipărită cu litere latine — în polonă şi rusă — fără textul Epicle
zei ; aceasta l-a determinat să traducă texte-argum ent din limba greacă
şi să alcătuiască o asem enea Antologie, pentru a apăra cu putere m en
ţinerea Epiclezei în Liturghier şi în săvîrşirea Sfintei Liturghii.
Două exemplare din varianta prescurtată a acestei Antologii p a 
tristice care se păstrează astăzi la K i e v 55, constituie preţioase a u to 
grafe, prin însemnările şi corecturile traducătorului pe marginea te x 
54. Diac. P. I. David, art. cit., Extras, p. 48—49 ; Şt. Ciobanu, op. cit., p. 165. ^
55. Ms. cit., nr. 161/38 de la Biblioteca centrală a Academiei de Ştiinţe din Kiev, f. 5S8—598, şi
713-723.
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tului. Ele reprezintă prima formă a lucrării. Alte două exemplare —
de asemenea autografe — din Antologia Mitropolitului Dosoftei, se
cunosc a fi ajuns la M oscova ; unul dintre ele a fost destinat p a tria r
hului Ioachim 56.
In această scriere, Dosoftei înmănunchează mai multe texte din
operele Sfinţilor Părinţi în legătură cu Epicleza. Foloseşte citate şi face
trimiteri la lucrările liturgice şi literar-teologice ale Sfîntului Apostol
Iacov, ruda Domnului, ale Sfîntului Vasile cel Mare, Sfîntului loan
Gură de Aur, Sfîntului Gherman al Constantinopolului, Sfîntului Simeon Tesaloniceanul şi la operele altor Sfinţi Părinţi, tîlcuitori ai Sfin
tei liturghii. Mitropolitul Dosoftei a tradus şi a sistematizat acest m a
terial edificator, în dorinţa de a expune cît mai limpede momentul p re 
facerii Sfintelor Daruri la'S fîn tă liturghie, subliniind în acelaşi timp şi
omisiunile ori modificările observate în unele Liturghiere tipărite
atunci de uniaţi. într-o însemnare pe deplin grăitoare, arăta : «am tă l
măcit din limba greacă, din adevăratele cărţi sfinte, din Apostoli şi
din alţi scriitori foarte vechi, după cum cel ce doreşte, poate foarte
bine să vadă». Prin textele prezentate atrage luare aminte asupra ce
lor mai importante momente din Sfîntă liturghie, pînă la Epicleză, unde
insistă în mod d e o s e b i t ; caută să sublinieze că toate faptele din viaţa
pămîntească a Mîntuitorului sînt amintite în Liturghie. Astfel, înfăţi
şează poziţia Bisericii O rtodoxe în problema prefacerii Sfintelor daruri.
Pentru a exemplifica principiul expus în preambul, Mitropolitul Dosof
tei «trece nemijlocit la prezentarea creaţiei în şase zile, luată ca pildă
de opus perfectum cu o desfăşurare ordonată în timp, deşi Creatorul ar
fi putut să o săvîrşească într-o clipă, printr-un singur cuvînt al Său.
Comentatorii Liturghiei ne obişnuiseră, de la Sfîntul Maxim M ărturi
sitorul încoace, să desprindă din Vechiul Testament pregătirea mesia
nică, pe care să o asocieze proscomidiei şi nu istorisirea Creaţiei din
Facere. (...). Intenţia lui Dosoftei a fost mai curînd să accentueze ideea
sa că orice plinire sau săvîrşire se dobîndeşte prin rînduiala care tre 
buie ţinută, tot aşa cum, pentru a se ajunge la săvîrşirea Sfintelor Da
ru ri,'ad ică la-prefacerea lor, trebuie ţinută întreaga rînduială statorni
cită de tradiţia liturgică a Bisericii, adică toate cele trei trepte ale li
turghiei. Şi într-adevăr Dosoftei adaugă numaidecît : «Astfel dar, şi
dumnezeiasca Liturghie nu-şi dobîndeşte într-o clipă împlinirea, căci
este chipul iconomiei întrupării Sale (a lui Hristos), a vieţuirii şi a
sfîrşitului Său, pentru deplina noastră mîntuire». Aici Dosoftei indică
destul de limpede relaţia dintre cele trei părţi ale liturghiei şi viaţa
pămîntească a lui Iisus Hristos» 57. După ce Mitropolitul Dosoftei arată
că toate acestea se amintesc în Sfîntă Liturghie a Bisericii dreptmăritoare, continuă : «acum unii ne turbură şi vor să ne dăuneze... împu56. Acesta se găsea mai tîrziu în Biblioteca Sinodală. Astăzi se păstrează la Muzeul de Istorie,
Secţia manuscrise, din Moldova, fond. 80.370, cota 109(436). Cel de al doilea exemplar de la Moscova
era pe la începutul secolului nostru în miscelaneul nr. 87 din Muzeul Scinkin (cf. Şt. Ciobanu, op. cit.,
p. 170 şi 176).
\
57. Prof. Alex. Elian, op. cit., p. 1372—1373.
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ţinînd slujba şi respingînd săvîrşirea Sfintelor Daruri prin chemarea
Sfîntului Duh». Pentru a demonstra dogmatic şi istoric stricta necesitate
a Epiclezei euharistice, transpune în limba rusă mai multe texte p a 
tristice, texte liturgice selectate şi însoţite de unele scurte tîlcuiri, p e n 
tru o mai adîncă pătrundere a sensului lor.
Printre altele, se remarcă prezenta textului din Comentariul litur
gic al Sfîntului Gherman al Constantinopolului, unde se amintesc cu
vintele Domnului pentru instituirea Sfintei Liturghii, după care u rm e a 
ză încheierea anamnezei : «Ale Tale, dintru ale Tale, Ţie aducem de
toate şi pentru toate», pe care ierarhul moldovean le asociază conţi
nutului rugăciunii din timpul Heruvicului : «Că Tu eşti Cel ce aduci
şi Cel ce Te aduci...». Cîntarea stranei : «Pe Tine Te lăudăm...» este r e 
dată tot după Sfîntul Gherman: «Pe Tine Te lăudăm, Părinte; Pe Tine Te
binecuvîntăm, Fiule şi Cuvinte ; Ţie îţi mulţumim, Duhule Sfinte, Treime
în Unime şi Unime în Treime». Citează apoi, după Sfîntul Gherman, cu 
vintele Sfîntului Grigorie Teologul cu privire la raportul dintre Unime şi
Treime. Apoi urmează Epicleza şi începutul rugăciunii de m ijlo c ire 58.
Antologia Mitropolitului Dosoftei cuprinde şi unele extrase din
opera Sfîntului Simeon Tesaloniceanul, şi anume, două capitole
(LXXXV şi LXXXVII), din partea a treia a cărţii, care prezintă pe larg
poziţia ortodoxă în problema prefacerii Sfintelor Daruri.
Pe drept cuvînt s-a afirmat că Antologia Mitropolitului Dosoftei
a avut un rol decisiv în lămurirea problemei Epiclezei euharistice, determinînd pe teologii ortodocşi din Kiev să se lepede de influenţele
o c c id e n ta le ; aceste texte patristice au avut la Kiev aceeaşi însem 
nătate pe care a avut-o la M oscova opera fraţilor monahi Lihudis şi a
egumenului Eftimie. Dosoftei avea cel puţin aceleaşi profunde cunoş
tinţe dogmatice şi liturgice ca şi aceşti teologi de la Moscova, iar
limba textelor sale traduse din greceşte este mai curată decît limba
reprezentanţilor învăţăturii greceşti din Rusia 59. Acelaşi lucru trebuie
spus şi despre contribuţia directă a Mitropolitului Dosoftei la efortul
referitor la Epicleza euharistică.
Ferma convingere despre triumful dreptei credinţe este m ărturi
sită în em oţionanta concluzie pe care o formulează în Antologia sa :
«Prin invocarea Sfîntului Duh se prefac Sfintele Daruri, pîinea şi v i 
nul, în Trupul şi Sîngele Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, dar unii
scornesc altceva nou, căci am văzut o Liturghie nou tipărită cu litere
latine, în care nu-i chem area Duhului Sfînt. Domnul încă o va scoate
la lumină ca lumina adevărului Său» (subl. n.).
❖
*
❖
*

Teologia rom ânească a fost mult timp păgubită de cunoaşterea
amănunţită şi cît mai exactă a strădaniilor desfăşurate de cel mai de
seamă ierarh al nostru din secolul al XVII-lea în cîmpul teologiei isto
58. I d e m , p. 1373—1374.
I O .R .

-

59. Şt. Ciobanu, op. cit., p. 165—166.
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rice şi practice, de cunoaşterea importantului său rol îndeplinit în
desfăşurarea controversei euharistice de la sfîrşitul aceluiaşi veac —
dispută care s-a purtat în nemijlocita vecinătate a Ţărilor Române 60.
Este necesar, pentru punerea în deplină lumină a activităţii atît
de pilduitoare a Mitropolitului Dosoftei, să subliniem atitudinea sa şi
contribuţia pe care a adus-o în elucidarea incertitudinilor dogmatice,
în dezvăluirea relelor intenţii care se manifestau în legătură cu p ro 
blema Epiclezei euharistice. El s-a sîrguit fără contenire, după cum s-a
putut vedea, şi după cum confirmă cu obiectivitate unii specialişti
ruşi 61, să pună la dispoziţia ierarhiei bisericeşti şi teologiei din Rusia
acelei vremi, materialul doctrinar necesar pentru intervenţia eficientă
şi perseverentă în apărarea dreptei învăţături ortodoxe. Deşi în ulti
mii ani ai vieţii sale se găsea în pribegie în Polonia — sau tocmai prin
concursul unor asem enea împrejurări — , cunoscînd discuţiile şi frămîntările bisericeşti din acea vreme, şi-a consacrat întreaga activitate,
ca teolog, scriitor şi traducător 62, scopului sfînt al Ortodoxiei. A fost
un luptător dîrz pentru punerea în lumină, sprijinirea şi răspîndirea
adevărului — un desăvîrşit ortodox, dovedind o poziţie fără greş în
problema euharistică 63.
Ca şi alţi ierarhi şi teologi români din acel veac, Mitropolitul Do
softei a fost deosebit de activ înlăuntrul aceleiaşi arii spirituale şi p reo 
cupat de aceeaşi problemă care neliniştea lumea ortodoxă răsări
teană.
Atitudinea şi activitatea sa teologică erau determ inate de impe
rativul sacru al împlinirii înaltei datorii pe care o avea ca ierarh al
Bisericii. Traducerile sale, notele şi glosele marginale care însoţesc
— după cum am văzut — unele traduceri şi scrieri pe care le-a întoc
mit,dovedesc participarea efectivă a acestui teolog desăvîrşit la opera
de apărare a dreptei credinţe — participare atît de necesară atunci
cînd atacurile eterodocşilor sporiseră şi cînd viaţa liturgică a Bisericii
era am eninţată de inovaţii păgubitoare, împotriva cărora a ştiut să gă
sească cele mai puternice argumente.
Astfel, prin atitudinea, activitatea şi traducerile sale, Mitropolitul
Dosoftei s-a aflat fără răgaz în slujba Ortodoxiei, s-a îndreptat mereu
către tiparele cele mai curate ale tradiţiei n oastre b is e ric e ş ti64, avînd
prilejul de a ajuta pe fraţii săi întru credinţă în ostenelile, preocupările
şi cercetările lor teologice, b is e ric e ş ti65.
60. Prof. Alcx. Elian, op. cit., p. 1361.
61.A. Gorski şi K. Nevostruev, Descrierea manuscriselor slavone din Biblioteca Sinodală
din Mos
cova (în limba rusă), tom. II, partea I, Moscova,
1859, p. 15.
62. Diac. P. I. David, art. cit., Extras, cap. «Şi iarăşi în pămînt străin», p. 49—50 ; Şt. Cioban-.
op. cit., p. 144—146.
63. Prof. Alex. Elian, op. cit., p. 1355.
64. Diac. P. I. David, art. cit., Extras, cap. «Reprezentant al întregii Ortodoxii», p. 48—49 ; Auguîtin Z. N. Pop, Grecismul Mitropolitului Dosoftei al Moldovei, Bucureşti, 1940, p. 3, extras din «Preocupări
literare», 1940, nr. 11.
65.
Pr. Paul Mihail, Congresul al VII-lea Internaţional al slaviştilor de laVarşovia,
în«MitropOiLi
Moldovei
şi Sucevei», an. XLIX {1973), nr. 9—10, p. 683.
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Se impune cu evidenţă şi «este vrednic de reţinut faptul că aproape
toate scrierile traduse sau compuse de Dosoftei, în vrem ea surghiu
nului său în Polonia, au caracter apologetic. Ele erau menite să p re g ă 
tească pe ortodocşi pentru a se putea apăra de orice abatere de la
dreapta credinţă» 66.
în criza şi impasul teologic al acelui timp, prin prezenţa, munca
şi întreaga sa contribuţie înfăptuia o intervenţie salutară pentru re 
staurarea patrimoniului comun al Ortodoxiei, pentru consolidarea spi
ritualităţii creştine.
Şi s-ar cuveni meditat mai îndelung acum, chiar şi asupra uneia
dintre operele sale cu un caracter diferit faţă de cele care ne-au reţi
nut atenţia în cadrul problemei expuse aici, anume, Psaltirea în v e r 
suri — acel monument al culturii şi limbii româneşti care exemplifică
strălucit conceptul de traducere-creaţie. Chiar şi prin ea, Mitropolitul
Dosoftei urmărea, indirect, aceleaşi scopuri apologetice. Pentru te o 
logi şi pentru toţi cei cu pregătire în probleme dogmatice şi liturgice
a tradus cu generozitate din literatura patristică te x te - a r g u m e n t; dar
pentru poporul dreptmăritor din propria sa ţară, nimic nu a putut fi
mai potrivit ca hrană duhovnicească decît Psaltirea — pentru a m en 
ţine cugetul creştin în înţelegerea curată, nealterată a raporturilor sale
cu Cel Atotputernic ; şi în primele veacuri ale creştinismului, Psalti
rea reprezentase cea mai accesibilă scriere pentru mulţimea credin
cioşilor, care nu puteau avea nici competenţa şi nici preocuparea de
a participa la controverse doctrinare.
A ctivitatea prodigioasă şi de înaltă spiritualitate a Mitropolitului
Dosoftei s-a desfăşurat în spiritul veritabilei tradiţii creştine ecum e
nice, evitînd violenţele polemice, atacurile incisive împotriva teolo
giei catolice şi uniate.
Cuvîntul său de apologet era ferm, convingător şi demn. Astfel a
trăit şi s-a ostenit întru apărarea Ortodoxiei, în adevăratul duh creştin
al dragostei şi al păcii. A ceasta relevă o puternică trăsătură a perso
nalităţii sale : împletirea înaltei capacităţi teologice şi intelectuale cu
nobleţea şi bunătatea, fiind o pildă de atitudine şi acţiune în proble
mele ecumenice, teologice, ale vieţii creştine în general.
t NESTOR VORNICESCU-SEVERINEANUL
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Parmi Ies problemes londamenhaux du dialogue oecumenique contemporain,
«communio in sacris» est l'object d'une preoccupation essentielle, representant une
voie principale vers Taccomplissement du desideratum commun des chretiens : Vunite
chretienne. Mais le consensus pour la realisation de Vunite eucharistique entre Ies
chretiens en — tant qufunion dan? le Corps mystique du Christ — exige au prealable
une solution du probleme de l'epiclese eucharistique.
66.
Dosoftei, Psaltirea in versuri — 1673, Ediţie critică de N. A. Ursu, cu un Cuvînt înainte de
fealt Prea Sfinţitul Iustin Moisescu, Arhiepiscop al Iaşilor şi- Mitropolit al Moldovei şi Sucevei (astăzi
Prea Fericitul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române), Iaşi, 1974, p. XVI.
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L'auteur de cet article s'est propose de presenter une des circonstances histori ques particulierement significatives dans laquelle l'Orthodoxie roumaine a ai firme d'une
maniere energique et sans ambage, il y a quelques siecles, să position resolue et inebranlable dans la foi orthodoxe et son attitude theologique et liturgique traditionneîle
ă propos de l'epiclese eucharistique par Ies ecrits et la voix de l'erudit prelat Dosoftei, metropolite de Moîdavie.
Le probleme de l'epiclese eucharistique se pose pour la premiere foi ă l'epoque
de la Reforme, lorsque Ies representants de certains milieux catholiques labouraient
Ies champs orthodoxes en vue de compenser Ies pertes qu'ils avaient subies du cote
protestant.
On sait que l'epiclese est le point culminant de la Sainte liturgie, le >moment de
la transsubstantiation, oii le pain et le vin deviennent le Corp et le Sang de Jesus
Christ lors de la pri&re speciale d'invocation du Saint Esprit dans ce but. Cette pratique liturgiques remonte aux temps apostoliques et a ele maintenue inalteree le long
des siecles dans toute la chretiente.
L'epiclese eucharistiquc se trouve marquee avec exactitude dans Ies plus anciennes Liturgies orientales et occident,ales. Ce moment sacre de la Sainte Liturgie se
londe indireclement sur la Sainte Ecriture qui nous enseigne que, apres la Pentecâte,
toute actions de consecration appartient au Saint Esprit en tant qu'expression de
l'ennergie totale de la Sainte Trinite. C'est sur cette base qu'on a formule Ies prieres
des epicleses des Liturgies de Saint Jean Chrysostome et de Saint Basile le Grand
devenues usuelles dans l'Orthodoxie toute entiere. La Liturgie armenienne garde jusqu'aujorud'hui fidelement le model de l'epiclese syrienne et cappadocienne de VApotre
S>aint Jacob.
Dans la plupart des Liturgies occidentales anciennes — dans la Liturgie de St.
Ambroise, la Liturgie galicane et surtout dans celle mosarabe — est mentionnee egalement l'epiclese eucharistique placee imediatement apres Ies paroles de l'institution.
L'epiclese est presente aussi dans plusieurs liturgies redigees selon le model
romain.
La rupture de ce fii traditionnel liturgique orthodoxe s'etait produite en Occident
ă partir du X/V-e siecle, lors des disputes palamites ă propos des energies divines,
lors des tentatives d'union des Byzantins avec Ies chretiens occidentaux, tentatives
qui ont fini par Techec du concile unioniste de Fer rare — Florence, au XV-e siecle.
Cette rupture s'aggrave ensuite dramatiquement sur un fond de divergences ăogmatiques
avant et surtout apres la Reforme en Occident.
La position cathoîique-romaine ă ce propos se resumait dans la soi disant «theorie
verbale» alors que la position orthodoxe, se fondait sur la theorie spirituelle» (pnevmatique).
Les catholiques-romains avaient supprime l'epiclese en lui contestant Ie role
opperant dans Ia transsubstantiation par suite d'une interpretation «sui generis» du
sacerdoce, interpretation selon laquelle le ministre, pretre ou ev£que, celebrant la
Sainte Eucharistie representerait Jesus Christ Lui-meme, d'ou le transfert du pouvoir
de consecration sur la formule de l'institution de la Saint Eucharistie.
L'Eglise orthodoxe a pris une position ferme ă ce propos de l'attitude cathoîiqueromaine concernant l'epiclese eucharistique lors des conciles tenus ă Constantinople
(1638) et ă Iassy (Moîdavie — 1642) oii on a examine et approuvc la Confession- ortho
doxe redigee par le metropolite Pier re Moguila (Movilă).
Vers Ia fin du XVII-e siecle , la controverse eucharistique recommenţait enlrc
certains pretres et certains prelats orthodoxes russes. C'est dans cette phase que se
situe l'intervention du metropolite Dosoftei de Moîdavie ; ă savoir lors de la rentree
de Kiev sous la juridiction de Moscou.
A Moscou, on respectait pieusement la tradition liturgique byzantine, alors q u :
Kiev, on avait evidemment subi certaines influences occidentales : certains theologier.s
glissaient visiblement vers le catholicisme-romain par leurs conceptions concernant le
moment de la transsubstantiation dans le cadre de la Sainte Liturgie.
Le metropolite Dosoftei de Moîdavie qui, depuis 1686 jusqu'ă sa mort surveni.-:
en 1693, se trouvait ă moitie exile dans la Pologne de Jan Sobiecki, entretenait sei
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anciennes relations d'amitie et de collaboratîon avec le metropolite Varlaam Jasinski
de Kiev. Entre temps il avait decouveţt en Pologne un «Missel» orthotoxe îraichement
imprime dans lequel l'epiclese eucharistique ne îigurait plus. Alors, le metropolîte
Dosoftei ecrit ă plusieurs de ses amis, tant ă Kiev qu'ă Moscou et leur fait connaître
son etonnement et son indignation ă ce propos. On lui repond et lui propose et
meme lui demande instamment de fournir des traductions de certains ecrits theologiques authentiquement orthodoxes et surs concernant l'epiclese eucharistique: Ies
th&ologiens russes ne savaient pas alors le grec. Le metropolite Dosoftei erudit theologien et polyglote, accepte de grand coeur ă donner suite aux sollicitation qu'on lui
fit et commenţa toute une serie de traductions des oeuvres de Saint Peress grecs dans
la langue slavo-russe. Ainsi, il traduit d'abord Ies Epîtres de Saint Ignace le Theophore — contenant des exhortations claires et energiques ă maintenir inalteree la foi
orthodoxe y compris la pratique de l'epiclese. Ensuite, il traduit en slavo-russe
l'Expli'cation de la Sainte Liturgie, ecrite par St. Gherman de Constantinople qu'il envoit d'abord ă la haute hierachie de Kiev et ensuite ă Moscou. A la demande du me
tropolite Varlaam de Kiev il traduit le Trăite sur tous Ies dogmes de notre foi orthodoxe, ecrit par St. Simeon le Nouveau Theologien, qu'il envoit tant ă Kiev qu'ă Mos
cou avec l'intention d'etre imprime , ensuite Ies Constitutions des Apotres, ecrit qu'il
savait tres appr&cie egalement chez Ies catholiques-romains. Dans Ies manuscrits qui
contiennent cette traduction et qui ont ete conserves jusqu'oujourd'hui, on peut lire
ta sage exhortation du grand hierarque moldave Dosoftei: «Observe l'epiclese, la
transsubstantiation accomplie par le Saint Esprit! N'oublie pas l'invocatin du Saint
Esprit!».
Comme couronnement de ses efforts pour la defense de l'epiclese eucharistique,
il choisit soigneusement et attentivement et traduit plusieurs textes patristiques con
cernant l'epiclese, qu'il reunit dans une anthologie patristique dont quatre exemplaires
imprimes ont ete conserves jusqu'ă nos jours ă Kiev et ă Moscou. Parmi Ies bienfaisants echos des traductions realisees par le metropolite Dosoftei compte aussi la
reintegration complete des theologiens de Kiev dans I'unite de l'Orthodoxie.
Le metropolite Dosoftei a contribue, par ses efforts infatigable, ă la restauration
du patrimoine commun de l'Orthodoxie, demontrant ainsi liturgiquement et theologiquement la necessite de l'epiclese dans la transsubstantiation eucharistique. Par son
erudite autorite theologique, par son travail, il eut un role salutaire dans la consolidation de la spiritualite orthodoxe. Ce travail fructueux dans le domaine theologique
et culturel fut ensuite poursuivi par le fameux et erudit voevod de La Moldavie,
Dimitrie Cânte mir.
Bien que dans une situation dificile, en exil, le metropolite Dosoftei a su con centrer tous ses efforts et son entiere capacite ă mettre en lumiere la verite orthodoxe
dans Ia controverse eucharistique qui a surgi dans I q s pays voisins, aidant ses conireres orthodoxes ă dissiper leurs incertitudes sur la necessite de l'epiclese et ă eviter le danger qui en decoule. II a travaille dans l'esprit de la veritable tradition
chretienne oecumenique, cherchant ă eviter la polemique avec la theologie occidentale.

DESPRE
Omi l i a

POCĂINŢĂ1

a IlI-a*: Despre m ilosten ie şi la Cele zece fecioare
de Sf. IOAN GURA DE AUR

1.
Ştiţi oare de -unde am început predica de mai înainte s-au unde am ter
minat-o sau de la care subiect au plecat sau la care subiect au ajuns cuvin
tele cuvîntării mele ? Cred -că aţi uitat ideile cu care imi-am tenminat cuvîntul.
O ştiu asta ; dar nu vă caut ipricină, nici nu vă învinuiesc. Aveţi soţie, trebuie
să vă ocupaţi de copii şi să vă îngrijiţi de toate cele din c a s ă ; unii din voi
slujesc în armată, iar alţii sînt meseriaşi. Fiecare din voi se îndeletniceşte cu
fel şi fel de ocupaţii; eu, 'însă, mă îndeletnicesc numai cu propovăduirea cuvîintului lui Dumnezeu, mă ocup numai cu predica şi numai cu ea îmi cheltu
iesc tot timpul. De aceea nici nu trebuie să fiţi mustraţi; dimpotrivă trebuie
lăudată rîvna voastră, că nu m-aţi părăsit nici o singură duminică, ci v-aţi
lăsat toate treburile şi aţi venit la biserică. Aceasta-i cea mai mare laudă a
oraşului nostru; nu că are mulţime mare de oameni şi suburbii, nici că are
săli strălucitoare de ospeţe şi case cu acoperişuri de aur, ci că are locuitori
rîvnitori şi cu mintea trează. Pomii buni se cunosc după roade, nu după
frunze. Pentru aceea sîntem mai de preţ decît vieţuitoarele necuvântătoare,
pentru că avem grai, pentru că ne slujim de curviînt, pentru că ni-i drag cuviîntul. Un ora care nu iubeşte cuvîntul este mai necuvântător decît dobitoacele;
că nu ştie pentru ce a fost cinstit cu grai şi de unde are această cinste. Bine
spunea p rofetul: «Omul, în cinste fiind, n-a priceput ; alăturatu-s-a dobitoa
celor celor fără de minte şi s-a asemănat lo r2. Eşti om înzestrat cu cuvînt şi
nu iubeşti cuvîntul ? Spune-mi, ce iertare mai poţi avea ? De aceea îmi sînteţi nespus de dragi, că alergaţi ca înaripaţi să ascultaţi cuvînt despre vir
tute şi puneţi totul în urma ascultării dumnezeieştilor cuvinte. Haide, dar, ca
şi eu să-mi încep cuvîntul şi / să continui şirul celor spuse în cea din urmă
predică. Vă sînt dator ji îmi plătesc cu drag datoria ; nu mă sărăceşte, ci-mi
adaugă avere. în afacerile lumeşti datornicii fug de creditori, ca să nu le dea
datoria; eu, însă, umblu după creditorii mei, ca să le-o p lă te s c ; şi pe bună
dreptate ; în afacerile lumeşti plata datoriei aduce sărăcie, pe cînd plata dato
riei cuvîntului naşte bogăţie. Iată ce vreau să s p u n : datorez cuiva nişte b a n i;
dacă-i dau datoria, banii nu pot fi şi la el şi la mine, ci au plecat de la mine
şi au intrat în punga l u i ; dar dacă vă dau cuvîntul de învăţătură, cu care
vă eram dator, cuvîntul acesta ramîne şi la mine şi-tl aveţi şi voi cu t o ţ ii;
dacă ţin în mine cuvîntul şi nu -1 dau, atunci sînt sărac j dar cînd îl dau,
ajung mai bogat; dacă nu-mi plătesc datoria cuvîntului, .atunci numai eu sînt
bogat, dar dacă mi-o plătesc, culeg rod împreună cu voi toţi.
Haide, dar, să vă plătesc datoria! Şi care-i datoria? Vă vorbisem mai
înainte despre pocăinţă şi vă spuneam că multe şi felurite sînt căile pocăinţei,
pentru ca să ne fie uşoară mîntuirea. Dacă Dumnezeu ne-ar fi dat o singură
cale de pocăinţă, n-am fi primit-o, ci am fi spus : «Nu putem merge pe această
cale, nu putem să ne mîntuim!». Dar aşa, Dumnezeu ţi-a tăiat cuvîntul acesta,
că nu ţi-a dat numai o cale de pocăinţă, nici două, nici trei, ci multe şi felu*
Omilia I a fost publicată în «Biserica Ortodoxă Română», nr. 9—12/1976, iar partea a II-a, în
aceeaşi revistă nr. 1—3/1977.
1. Migne, Patrologia Greacă, voi. 49, col. 291—300.
2. Psalmi, XLVIII, 12.
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ri'te ca prin mulţimea lor, să-ţi facă lesnicioasă suirea la cer. Şi spuneam că
pocăinţa e lesnicioasă şi n-are nici o greutate. Eşti păcătos ? Intră în biserică
şi spune: «Am păcătuit!» şi ai scăpat de păcat. V-am dat pildă pe David, care
a păcătuit şi şi-a şters păcatul3. V-am arătat apoi a doua cale de pocăinţă,
aceea a plînsului pentru păcat şi spuneam : Ce greutate are această cale ?
N-ai nevoie să cheltuieşti bani, n-ai nevoie să mergi cale lungă, nici altceva
asemănător, ci numai să-ţi plîngi păcatul. Şi v-am dat, din Scriptură, pildă
şi pe această c a l e ; vă spuneam că Dumnezeu a schimbat hotărţrea pronun
ţată asupra lui Ahaav, pentru că Ahaav a plîns şi s-a întristat; însuşi Dum
nezeu i-a apus asta lui I-lie: «Ai văzut cit a plîns Ahaav şi cit de trist a
plecat din faţa mea ? Nu voi face după / mînia M ea» 4. Apoi v-am dat şi a
treia cale de pocăinţă şi v-am adus din Scriptură pildă pe fariseu şi vameş :
fariseul, lăud/îndu-se cu îngîmifare, a pierdut toate faptele Iui de dreptate;
iar vameşul, smerindu-se, s-a pogonît de la templu cu rod de dreptate şi a
ajuns drept fără nici o osten ea lă ; a spus cuvinte şi a primit fa p te5.
Haide, dar, acum să mergem mai departe şi să vă pun în faţă a patra cale
de pocăinţă.
— Care-i aceasta ?
— Milostenia, îmipărăteasa virtuţilor, aceea care duce iute pe oameni în
bolţile cerurilor, apărătoarea noastră prea bună.
Mare lucru este milostenia. De aceea şi Solomon s tr ig a : «Mare lucru
este omul şi de preţ bărbatul milostiv» 6. Mari sînt aripile m ilosteniei; stră
bate văzduhul, lasă în urmă luna, depăşeşte razele soarelui, se urcă pînă în
bolţile ceruriloi. Dar nici acolo nu se opreşte, ci lasă în urmă şi cerul şi po
poarele de îngeri şi cetele de arhangheli şi toate puterile cele de sus şi se
înfăţişează chiar înaintea tronului celui împărătesc. Află asta chiar din Scrip*tura, care zice : «Cornelie, rugăciunile tale şi milosteniile tale s-au suit Înain
tea lui Dumnezeu» 7. C u vin tele: «înaintea lui Dumnezeu» înseam nă: «De-ai
avea multe păcate, nu te teme, că ai milostenia apărătoare!». Nici una din
puterile cele de sus nu-i va st/a împotrivă. Milostenia îşi cere datoria, stând
cu poliţa în mînă. însuşi Stăpînul ne-o s p u n e : «Cel care va face unuia jlin
aceştia prea mici, Mie Mi-a făcut» 8. Milostenia deci îţi uşurează toate păca
tele tale, oricîte ai avea.
0

2.
Nu ştii oare din Evanghelie pilda celor zece fecioare, cum cele care
n-au avut milostenie au rămas afară de cămara de nuntă, deşi trăiseră în
feciorie ? «Erau zece fecioare, spune Hristos, cinci nebune şi cinci înţelepte» 9 ;
cele înţelepte aveau undelemn, iar cele nebune nu aveau şi se stingeau can
delele lor. Şi venind cele nebune la cele înţelepte le-au spus : «Daţi-ne nouă
undelemn din vasele voastre» 10. Mă ruşinez, roşesc şi plâng cînd aud că o
fecioară e n eb un ă; roşesc, cînd aud că o fecioară poartă acest nume, după
atîta virtute, după <ce a trăit în feciorie, după ce a zburat cu trupul la cer,
după ce s-a luat la întrecere cu puterile cele de sus, după ce a îndurat arşiţa,
după ce a călcat în picioare cuptorul plăcerii. Li s-a spus nebune, şi pe bună
dreptate nebune, că au săvîrşit o virtute mare, dar au fost biruite de una
mică. «Şi s-au apropiat cele nebune, / spune Hristos / şi au zis celor înţe
lepte : «Daţi-ne nouă untdelemn din vasele voastre». Iar acelea au spus :

«Nu putem să vă dăm, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici
vouă» n . N-au făcut asta, pentru că nu le era milă de ele, nici din răutate,
ci din pricina scurtimii tim pului: avea să vină Mirele. Aveau şi fecioarele cele
nebune candele, dar nu aveau undelemn în candelele lor, pe cînd celelalte
fecioare aveau undelemn. Lumină este fecioria, iar milostenia undelemn. După
cum lumina candelei se stinge de nu are undelemn, tot aşa se stinge şi fecioria,
de nu are milostenie. «Daţi-ne nouă undelemn din vasele voastre». Iar acelea
le-au răspuns : «Nu putem să vă dăm». Răspunsul lor nu-i pornit din răutate,
ci din te a m ă : «Ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă ; ca nu
3. II împăraţi XII, 1—14.
4. III Împăraţi XXI, 29.
5. Luca XVIII, 10—14.
6. Proverbe XX, 6.
7. Faptele Apostolilor X, 4.
8. Matei XXV, 40.
9. Matei XXV, 2.
10. Matei XXV, 8.
11. Matei XXV, 8 -9 ,

%

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

756

cumva să rămânem toate (p e dinafară, când căutăm cu toate să intrăm. Ci mer
geţi la cei ce vind şi vă cumpăraţi » ,12
Cine-'s negustorii acestui undelemn ?
Săracii! Cei ce stau la uşa bisericii şi cer milostenie.
Şi cît undelemn să cumpăr. ?
Gîit v r e i ! Nu spun cât, ca să nu-mi spui că eşti sărac ! atîta cumpără,
câţi bani a i ! Ai un bănuţ ? Cumpără cerul cu e l ! Nu că cerul e ieftin, ci
că Stăipînul e b u n ! Nu ai un bănuţ ? Dă un pahar de apă rece. «Cel ce va
da un pahar de apă rece unuia din aceştia prea mici, pentru Mine, nu-şi va
pierde plata lui» 13. Cerul e neguţătorie şi afacere bună, iar noi o neglijăm.
Dă o bucată de pîine şi ia ra iu l; dă lucruri mici şi ia lucruri m ari; dă cele
pieritoare şi ia pe cele nepieritoare; dă pe cele stricăcioase şi ia pe cele
nestricăcioase. Dacă ar fi iarmaroc şi toate mărfurile din iarmaroc ar fi ieftine,
de-ar fi acolo belşug de bucate şi toate la preţ de nimica, oare n-ai vinde
tot ce ai, n-ai nesocoti toate celelalte treburi şi nu te-ai duce să faci în
iarmaroc bune afaceri ? Arătaţi atîta grabă, pentru nişte lucruri pieritoare, dar
vă trîndăviţi atîta şi vă deiscurajaţi, cînd e vorba să cumpăraţi lucruri nemuri
toare ? Dă săracului, pentru ca, ohiar dacă tu vei tăcea, să vorbească pentru
tine mii şi mii de g u r i; să stea de faţă milostenia şi să te a p ere! Răscumpă
rare de suflet este m ilosten ia! De aceea, după cum înaintea uşilor bisericii
sînt vase pline cu apă, ca să vă spălaţi mâinile, tot aşa în afara bisericii stau
săracii, ca să vă .spălaţi mîinile sufletului. Ţi-ai spălat mîinile trupului cu
apă ? Spală-ţi şi mâinile sufletului cu m ilostenia! Nu-mi spune că eşti sărac.
O văduva, săracă lipită pământului, a găzduit pe I li e 14; sărăcia nu i-a* fost
piedică, ci l-a primit cu multă bucurie ; de aceea a şi primit în schimb roade
frumoase şi a secerat spicul milosteniei.
Dar poate că unul din cei ce mă ascultă îmi va spune :
— Adă-mi .şi mie iîn casă pe Ilie !
Pentru ce ceri pe Ilie ? îţi aduc în casă pe Stăpânul lui Ilie şi totuşi
nu-I dai de mîncare ! Dacă ar veni Ilie, cum l-ai găzdui ? Porunca lui Hristos,
Stăpânul tuturor, este aceasta : «Cel care va tace unuia din aceştia prea mici,
Mie Mi-a făcut» 15. Dacă un împărat ar chema pe cineva la masă şi / ar spune
slugilor din jurul l u i : «Mulţumiţi -1 pe omul acesta cu de toate ca pe m in e ;
că omul acesta mi-a dat de mîncare şi m-a găzduit, pe cînd eram în sărăcie ;
mi-a făcut mult bine în vremea strâmtorării mele!», care fiecare din cei din
jurul împăratului nu şi-ar cheltui toţi banii cu omul acela, căruia Împăratul
îi era dator să-i mulţumească ? Oare n-ar căuta fiecare să-i pună totul îna
intea lui şi să se împrietenească cu el ?
3.
Aţi văzut puterea cuvântului împărătesc ? Dacă are atîta preţ cuvîntul
unui împărat muritor, gîndeşte-te ce preţ va avea în ziua aceea cuvîntul lui
Hristos ! în faţa îngerilor şi a tuturor puterilor cereşti, Hristos va spune : «Omul
acesta M-a găzduit pe p ăm în t; omul acesta Mi-<a făcut de mii şi mii de ori
bine ; omul acesta m-a adunat de pe drumuri, pe cînd eram străin !».
Gîndeşte-.te la îndrăznirea omului acestuia înaintea îngerilor, la lauda lui
înaintea puterilor celor de s u s ! Cum să nu aibă îndrăznire mai mare decît
îngerii, acela despre care Hristos dă mărturie ?
Mare lucru este, dar, milostenia, fraţilor! Să o îmbrăţişăm că n-fare sea 
măn pe lume. E ân stare să şteargă păcatele şi să alunge de la noi osânda !
Pe cînd tu taci, ea e de faţă şi te apără ! Dar, maiy bine spus, pe când tu taci,
mii şi mii de glasuri mulţumesc pentru tine. Atâtea bunătăţi avem de pe urma
milosteniei şi noi o neglijăm şi ne trîndăvim ! Dă pîine, după puterea ta ! N-ai
pîine ? Dă un b ă n u ţ! N-ai nici un bănuţ ? Dă un pahar cu apă rece ! N-ai nici
atît? Plîngi împreună cu cel îndurerat şi ţi-ai luat plata. Fapta făcută de silă
n-are plată, ci fapta făcută de bună voie.
Dar tot vorbind despre milostenie, cuvîntul m-a dus departe de pilda
celor zece fecioare. Haide, dar, să ne întoarcem ,1a această pildă.
12. Matei XXV, 9.
15. Matei XXV, 40.

13. Matei X, 42.14.III Împăraţi XVII,9-24.
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«Daţi-ne nouă undelemn din vasele voastre», au spus ele. «Nu putem să
vă dăm, au răspuns celelalte, ca nu cumva să nu ne ajungă nici. nouă, nici
vouă ; c/ mergeţi şi va cumpăraţi de la cei ce vînd». Mergînd ele să cumpere,
a venit Mirele ; şi cele ce aveau candelele aprinse au intrat cu El şi s-a închis
uşa cămării de nuntă» 16. Au venit atunci şi cele cinci fecioare nebune şi au
bătut la uşa cămării de nuntă, strigînd : «Deschide-ne nouăl». Şi glasul dină
untru al Mirelui le-a spus : «Plecaţi de la Mine. Nu vă ştiu pe voi /» 17. Şi au
auzit, după atîta osteneală : «Nu vă ştiu pe voi /». Aceasta vă spuneam şi mai
în a in te: în zadar şi fără de folos au avut fecioarele acelea marea avuţie a
fecioriei! Gîndiţi-vă, au fost izgonite după atîtea şi atâtea o s te n e li: după ce
puseseră frîu neînfrînării, după ce se luaseră la întrecere cu puterile cele de
sus, după ce-'Şi rîseseră de lucrurile cele pămînteşti, după ce înduraseră arşiţa
cea mare, după ce trecuseră cu bine toate încercările, după ce zburaseră de pe
pămînt la cer, după ce nu stricaseră pecetea trupului, după ce dobîndiseră
marea frumuseţe a fecioriei, după ce se întrecuseră cu îngerii, după ce călcaseră
în picioare cerinţele trupului, după ce uitaseră că sânt femei, după ce trăiseră
în trup, ca şi cum ar fi fost fără de trup, după ce agonisiseră marea şi nebi
ruita avuţie a fecioriei. După toate acestea, au a u zit: «Plecaţi de la M in e !
Nu vă ştiu pe voi /».
Să nu-mi socoteşti puţin lucru fecioria. Atît e de mare, că nici unul din
296 cei vechi n-a putut s-o păzească. De aceea e mare harul lui Hristos, că / au
ajuns acum uşoare cele ce spăimiîntau pe profeţi şi pe toţi cei din vechime.
Ce era înainte foarte greu şi cu neputinţă de făcut ? Fecioria şi dispreţul
morţii. Acum însă copile de rînd chiar le socotesc nimica. Atît de greu era
înainte fecioria, că nici unul din cei vechi n-a putu-o săvârşi. Noe era drept
şi Dumnezeu dăduse mărturie despre el, dar a avut femeie ; la fel Avraam, la
fel şi Isaaic, moştenitorii făgăduinţei lui, au avut femei. Iosif cel înţelept a
fugit de marele păcat de adulter, dar a avut şi el femeie. Era grea porunca
' fecioriei! Dar de cînd a înflorit floarea fecioriei, a început să împărăţească
fecioria. Nimeni din cei vechi n-a putut trăi în fe c io r ie ; că greu lucru este
să-ţi înfrînezi trupul.
Voi zugrăvi cu cuvântul frumuseţea 'fecioriei, ca să cunoşti măreţia aces
tei virtuţi. In fiecare zi i se dă lupta fecioriei, iar lupta nu conteneşte nicio
dată. E mai grea lupta aceasta ca lupta dată de barbari. Lupta cu barbarii
mai are un răgaz, în timp de armistiţiu ; uneori se dau lupte, alteori nu ; sînt •
vremi şi reguli de lu p tă ; în lupta dusă împotriva fecioriei nu-i vreme de li
nişte. Diavolul duce lupta, iar diavolul nu ştie că trebuie păzit un timp, cînd
nu trebuie să atace, nici nu acceptă ordine de bătaie ; totdeauna stă gata de
luptă şi caută să găsească neatentă pe fecioară, să-i dea lovitură de moarte.
Fecioara, la riadul ei, nu poate pune capăt niciodată războiului acestuia, ci
poartă în ea şi tulburarea şi duşmanul. Nici osîndiţii nu sînt atît de frămînt a ţ i; văd rar pe judecător ; fecioara, însă, oriunde ar merge, poartă cu ea pe
judecător, duce cu ea pe vrăjmaş ; iar vrăjmaşul nu-i dă pace nici seara, nici
noaptea, nici dimineaţa, nici în am iază-zi; mereu îi duce război; o face să
se gîndească la plăcere, îi zugrăveşte căsătoria, ca să-i izgonească din ea vir
tutea şi să zămislească în ea păcatul, ca'să-i alunge cuminţenia şi să semene
desfrîul. în fiece clipă cuptorul plăcerii arde ; arde mocnit sub spuză. Gînideşte-te cît de grea este nevoinţa şi lupta fecioarei! Iar fecioarele acelea, dujpă
toate luptele acestea, au auzit: «Plecaţi de la Mine! Nu vă ştiu pe voi!».
Iată ce mare lucru este fecioria ! Cînd are însă, ca soră milostenia, nici
o primejdie n-o doboară, e mai presus de toate ! De aceea fecioarele acelea
n-au intrat în cămara de nuntă, pentru că n-au avut şi milostenia pe lîngă
feciorie.
16. Matei XXV, 8 -1 0 .

\

17. Matei XXV, 11-12.
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Vrednice de multă ruşine sînt cuvintele ce vi le spun, fecioarelor: Aţi>
. biruiit plăcerea, dar n-aţi dispreţuit b a n ii! V-aţi lepădat de lume, dar vi-<s
dragi banii chiar cînd sînteţi răstignite pentru lu m e ! De-aţi fi poftit bărbat,
păcatul nu v-ar fi fost atiît de m a re! Pofteaţi ceva ce era de aceeaşi fiinţă
cu voi. Dar aşa, vina vi-i mai mare, că aţi poftit ceva străin de voi. Fie, femeile
măritate îşi mai găsesc în copii o scuză pentru nemilostivirea l o r ! Cînd le spui :
«Dă-mi milostenie !», pot să-ţi răspundă : «Am copii şi nu pot». Totuşi, gîndeşte-te,
femeie, Dumnezeu ţi-a dat copii şi ai primit rod al pîntecului tău, ca să fii omenoasă, nu neom enoasă! Nu fă din temeiul omeniei temei de neomenie ! Vrei să
laşi frumoasă moştenire copiilor tăi ? Lasă-le milostenia, ca toţi să te Laude şi să
laşi pe toate buzele amintirea ta. Dar tu, fecioară, care n-ai copii, ci te-ai răstignit
pentru lume, pentru ce strîngi bani ?.

297

I

/ 4. Mi-i însufleţit cuvîntul, cînd vorbesc de calea pocăinţei şi de milos
tenie. Vă spuneam că mare avuţie este milostenia ; şi de la milostenie, cuvîntul, m-a dus pe oceanul fecioriei.
Ai dar, iubite, milostenia primită şi mare cale de pocăinţă, în stare să ,
te izbăvească de şiruri de păcate. Dar mai ai şi, o altă cale de pocăinţă tot
atît de lesnicioasă, prin care te poţi scăpa de păcate. Rugăciunea! Roagă-te
în fiecare c lip ă ! Nu pregeta a te ruga, nici nu cere cu trîndăveală iubirea
de oameni a lui Dum nezeu! Dumnezeu nu-ţi întoarce spatele de-L rogi cu
stăruinţă, ci-ţi iartă păcatele şi-ţi împlineşte cererea. De-ţi împlineşte cererea,
cînd îl rogi, continuă să-I mulţumeşti rugîndu-te! De nu ţi-o împlineşte,
stăruie, rugîndu-te, ca să ţi se împlinească. Să nu s p u i : «M-am rugat mult
şi nu mi-a dat ce I-am cerut!». Şi asta, de multe ori, se întîmplă în folosul
tău. Dumnezeu ştie că eşti trîndav şi nepăsător; ştie că dacă ţi se împlineşte cererea pleci şi nu I te mai rogi \ te amină, tocmai pentru că ştie că ai nevoie,
ca să vorbeşti mai des cu El şi să zăboveşti la rugăciune. Dacă atunci cînd
eşti în atîta nevoie şi ai atîta trebuinţă, te trîndăveşti şi nu stărui în rugă
ciune, ce n-ai face dacă n-ai avea nevoie de nimic ? Deci şi Dumnezeu face
asta tot pentru folosul tău : vrea să nu te depărteze de rugăciune. Continuă,
dar, să te rogi şi nu te trîndăvi! Multe poate săvîrşi, iubite, rugăciunea ! Nu
te îndrepta spre rugăciune ca spre un lucru de mic p r e ţ ! Rugăciunea ne iartă
păcatele. Dumnezeieştile Evanghelii ne dau învăţătura asta.
— Ce spun ele ?
— Asemănatu-s-a împărăţia cerului cu un om, care a închis uşa casei
sale şi s-a culcat cu copiii lui. Şi a venit cineva la el noaptea, vrînd să-i
ceară pîine şi a bătut zicînd : «Deschide-mi, că am nevoie de pîine». Stăpînul
case-i i-a răspuns: «Nu pot să-ţi dau acum! M-am culcat şi eu şi copiii mei!».
Acela a continuat' să bată. Şi iarăşi i-a răspuns: «Nu pot să-ţi d a u ! M-am
culcat şi eu şi copiii mei!». Cel de afară deşi auzise acestea, continua să
bată şi n-a plecat pînă ce stăpînul casei nu i-a spus : «Sculaţi-vă! Daţi-i şi
lăsaţi -1 să plece !»18.
Cuvintele acestea ale dumnezeieştii Evanghelii te învaţă să te rogi mereu,
să nu te descurajezi nicicînd ; chiar de nu primeşti, să stărui pînă ce primeşti.
Vei găsi încă şi alte multe căi de pocăinţă în Sfîntă Scriptură. Pocăinţa
a fost predicată şi înainte de venirea lui Hristos prin Ieremia, care zice : «Oare
cel ce cade nu se scoală ? Sau cel ce se abate nu se întoarce ?» 19 ; şi iarăşi :
«După acestea i-am spus e i : «După ce te-ai desirînat, vino şi întoarQe-te la

Mine l» 20.
Dumnezeu ne-a dat multe şi felurite căi de pocăinţă, ca să ne taie orice
pricină de tnîndăvie. Dacă am fi avut nuimai o singură cale, n->aim fi putut
intra pe ea.
18. Luca XI, 5-8.

19. Ieremia VIII, 4.

20. Ieremia III, 7.

înd ru m ări pasto rale
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De această sabie, de pocăinţă, fuge totdeauna diavolul. Ai păcătuit ? Intră
în biserică şi şterge-ţi p ăca tu l! Nu-i aşa, că de dîte ori cazi cînd mergi pe
drum tot de atîtea ori te şi ridici ? Fă tot aşa de oîte ori păcătuieşti, pocăieşte-te de păcat. Nu te deznădăjdui! Ai păcătuit a doua oară, pocăieşte-te a
doua oară, ca nu cumva, din pricina trîndăviei să cazi desăvîrşit din
nădejdea bunătăţilor ce-ţi stau în faţă. De eşti la adinei bătrîneţe şi păcătuieşti, intră în biserică, pocăieşite-te! Biserica-i spital, nu tribunal! Nu-ţi dă
pedeapsă pentru păcate, ci iertare de păcate ! / Spune-I u/nuia Dumnezeu pă
catul tău aşa : «Ţie unuia am greşit şl rău înaintea Ta am făcut»21, şi Dumnezeu
îţi va ierta păcatul.
Ai şi altă cale de pocăinţă, nu grea, ci chiar foarte uşoară.
—
Plînge-ţi p ăcatu l! Tot dumnezeieştile Evanghelii îţi arată şi calea
a cea sta !
Pentru cel vestit, verhovnicul apostolilor, primul în Biserică, prietenul lui
Hristos, cel ce a primit descoperirea, nu de la oameni, ci de la Tatăl, după
cum a mărturisit-o Stăpfinul, cînd i-a spus : «Fericit eşti, Simone, fiul lui lona,
că nu trup şi sînge ţi-a descoperit , ci Tatăl Meu cel ceresc»22 • acest Petru
—
iar cînd zic Petru, zic stînca cea tare, temelia cea neclintită, apostolul cel
mare, cel dintîi dintre ucenici, cel dintîi chemat, cel dintîi care a ascultat —
acest Petru n-a făcut un păcat mic, ci unul foarte mare : s-a lepădat chiar de
Stăpînul Său. Nu spun asita ca să-l învinuiesc pe Petru, ci ca să-ţi dau ţie temei
de pocăinţă : s-a lepădat de Stăpânul lumii, de Apărătorul, de Mîntuitorul tu
turor. Dar să iau cuvîntul mai de sus. In timpul vînzării, Mîntuitorul a văzut
pe unii că-L părăsesc şi i-a spus lui Petru : «Oare şi tu vrei să pleci ?». Petru

i-a spus: «Chiar de-ar. trebui să mor împreună cu Tine, nu mă voi lepăda'de
Tine» 23. Ce spui, Petre ? Dumnezeu o spune şi tu spusei Lui te împotriveşti ?
Voinţa lui Petru şi-a arătat înflăcărarea, dar slăbiciunea firii s-a vădit. Şi cînd
' s-a lepădat Petru de Hristos ? în noaptea, în care Hristos a fost v în d u t! Atunci,
spune Sriptura, stătea Petru lîngă jăratec şi se încălzea; şi s-a apropiat o
slujnică de el, zicînd : «Ieri şi tu erai cu omul acesta » 24 ; iar Petru i-a spus :
«Nu-L cunosc pe omul acesta» 25. S-a lepădat apoi şi a doua oară şi a treia
oară ; şi s-a împlinit aceea ce spusese Hristos ; şi Hristos S-a uitat la Petru26;
i-a vorbit cu privirea ; nu i-a vorbit cu gura, ca să nu -1 mustre înaintea iudeilor
şi să ruşineze pe ucenicul lui, ci a slobozit glas cu privirea. I-a spus adică :
«S-a făcut, Petre, ce am spus!». Atunci Petru a înţeles şi a început să plîngă.
Şi a plîns,nu plîns obişnuit, ci plîns cu amar 27. Şi cu lacrimile ochilor lui, Petru
s-a botezat a doua oară. Plîngînd aşa cu amar, şi-a şters păcatul său ; iar după
plînset i s-au încredinţat cheile cerurilor.
Dacă plînsul lui Petru a şters un păcat aşa de mare, cum nu-ţi vei şterge
şi tu păcatul, de vei plînge ? Nu era mic păcatul lepădării sale de Stăpînul,
ci mare şi cum plit; totuşi lacrimile au şters păcatul. Plîinge-ţi, dar, şi tu păca
tul tău ! Nu de mîntuială, nici de formă, ci .plingi cu amar, ca Petru. Scoate
din adîncul sufletului izvoare de lacrimi, ca înduplecat fiind spre milă Stăpînul,
să-ţi ierte greşala. Stăpînul este bun şi iubitor de oameni. însuşi a spus-o :
«Nu vreau moartea păcătosului # ci să se întoarcă, să se pocăiască şi să fie
viu» $2ii. Mică e oboseala ce o vrea de la tine ; iar El îţi dă bunătăţi mari ; âţi
cere să-I dai prilej, ca să-ţi dea comoara mîntuirii. Pune-I înainte lacrimile
299
tale şi El îţi dă iertare. Pune-I înainte pocăinţa ta / şi El îţi dă iertare de
păcate. Dă-I numai puţin prilej, ca să ai cuvînt de apărare vrednic de crezare.
Unele sînt ale noastre, altele ale Lui. Dacă-I dăm pe ale noastre, ne dă şi El
pe ale Lui. Chiar pînă acum El ne-a şi dat pe cele ale L u i: a întemeiat soa
i

21. Psalmi L, 5.
22. Matei XVI, 17.
24. Matei XXVI, 69.
25. Luca XXII, 57.
28. lezechiil XVIII, 23.

23. Ioan VI, 67 ; Matei XXVI, 35.
26. Luca XXII, 61.
27. Matei XXVI, 75.
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rele, luna, ceata frumoasă şi felurită a stelelor, a revărsat văzduhul, <a întins
pămintul, a pus mării ziduri, ne-a dat munţii, dealurile ,1 pădurile, izvoarele, lacu
rile, rîurile, nenumăratele feluri de pomi şi de ierburi, grădinile şi ,pe toate
celelalte. îţi spun din nou : Dă-I Lui puţin, ca, în schimbul acestuia puţin, să-ţi
dăruiască bunătăţile cele de sus.
Să nu fim dar nepăsători faţă de noi înşine, nici să ne depărtăm singuri
de mîntuirea noaisitră, cînd avem noianul cel mare de iubire de oameni a Stăpînului tuturor, Căruia Ii pare rău de păcatele noastre. Ne stau în* faţă împă
răţia cerurilor, raiul şi bunătăţile «pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu
le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, pe care le-a gătit Dumnezeu celor
* ce-L iubesc pe El» 39. Nu sîntem oare datori să facem totul, ca să-I dăm ceva,
ca să nu pierdem aceste bunătăţi ? Sau nu şitii ce spune Pavel, cel ce s-a
ostenit mult, cel ce a avut nenuimă/raite biruinţe asupra diavolului, cel ce a
străbătut cu trupul toată lumea, cel ce a înconjurat pămiîntul, marea şi văz* duhul, cel ce a cutreierat lumea ca un înaripat, / cel ce-a fost loviţ cu pietre,
300
cel ce-a fost ucis, cel ce-a suferitt toate pentru numele lui Dumnezeu30, cel
ce-a fost chemat de sus cu glas din cer ? 31. Iaită ce spune Pavel, iată ce glas
a scos : «Am primit har de la Dumnezeu, a spus el, dar şi eu m-am ostenit şi
eu am dat ceva lui Dumnezeu. Şi harul Lui, care este în mine, n-a fost în
zadar ; dar m-am ostenit mai mult decît ei toţi» 32. «Ştiu, spune Pavel, ştiu
’ măreţia haxului pe care l-am primit, dar harul nu m-a găsit trîndav, iar faptele pe care I le-am adus lui Dumnezeu sînit învederate.
Tot aşa şi noi să deprindem mîinile noastre spre milostenie, ca să aducem
şi noi ceva lui Dumnezeu ! Să plingem păcatul, să jelim fărădelegea, ca să
dăm şi noi ceva lui Dumnezeu, că sînt mari, într-adevăr, bunătăţile ce ni se
vor da şi depăşesc puterea noastră. Sînt raiul şi împărăţia cerurilor, pe care,
facă Dumnezeu, ca noi toţi să le dobândim, cu harul şi cu iubirea de oameni a
Domnului nostru lisus Hristos, cu Care Tatălui împreună cu Sfîntul Duh slavă,
putere, cinste, acum şi pururea .şi în vecii vecilor, Amin.
f

Trad. de Pr. Pro!. D. FECIORU

29. 1 Corinteni II, 9.
30. U Corinteni XI, 23-27.
31. Faptele Apostolilor IX, 3—9. •
32. I Corinteni XV, 10.
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ADEVĂR ŞI LEGENDĂ DESPRE PĂMÎNTUL STRĂMOŞESC
în ultima vreme noi descoperiri arheologice vin să confirme şi .să întărească unele
ipoteze, care, cu ani iîn urmă păreau hazardate. De fapt, şcoala arheologică românească
actuală face o muncă deosebită în favoarea istoriei, temeluind o nouă viziune -asupra
civilizaţiilor vechi născute şi dezivoltate în aceste meleaguri pe care ne ducem exis
tenţa neîntreru/ptă de milenii. De aceea este o datorie patriotică şi de cionştiinţă nu
numai a spune adevărul, ci a şi-l demonstra prin toate mijloacele, inclusiv cele arheo
logice. Evident, obiectivul cel mai important, în ceea ce ne priveşte, este cel referitor
la viaţa spirituală şi cultică a strămoşilor noştri, dar nu ocolim nici preocupările eco
nomice care s-au dezvoltat îşi s-au împleţit cu cele spirituale, alcătuind un t o t : civili
zaţia veche. Pe această civilizaţie s-a clădit, s-a altoit, s-a corectat, s-a recepţionat s-a
înnoit moştenirea noastră.
Avînd în vedere toate acestea, precuim şi. sugestiile, aprecierile şi completările
multor cititori ai acestei ruibrici, dăm lîn conitinuare şi alte informaţii despre pămîntul
strămoşesc.

TRANSILVANIA, PROVINCIE IMPORTANTĂ A DACIEI
Relicve din perioada bronzului. — Cu ocazia unor săpături de amenajare a
digului la rîul Crişul Alb, în -apropierea oraşului Chişineu-Criş, au fost scoase la
iveală imiportante relicve din perioada de sfîrşit a bronzului care marchează trecerea
spre epoca fierului.
Relicvele descoperite, datînd de 'aproximativ trei milenii, aduc noi mărturii des
pre existenţa ipe aceste meleaguri a unor triburi ale tracilor, care au stat ta baza for
mării populaţiei geto-dacice de >mai tîrziu. Tot în această zonă au fost identificate
rămăşiţele unor civilizaţii din perioada prefeudală : bordeie, vetre pentru foc tşi o
bogată zestre de ceramică, pictată în diferite culori.
De menţionat, că Muzeul judeţean dim Arad intenţionează să deschidă aici un
şantier arheologic care să continue cercetările.
•
Un vas cu obiecte de bronz. — în timp ce un cetăţean, Toma Brici, din satul
Perişor, judeţul Bisitriţa-Năsăud, îişi săpa grădina, a descoperit un vas de lut în care
se aflau mai multe obiecte din bronz : seceri, pumnale, topoare, nasturi etc., extrem
de interesante ca mod de execuţie. Piesele datează din secolele XIII—XII î. Hr., iar
arheologii sînt de părere că ele au aparţinut unui locuitor care se îndeletnicea cu
meşteşugul turnării bronzului.
Cele peste 60 de obiecte descoperite, care contribuie la întregirea datelor docu
mentare din epoca respectivă, vor fi expuse în curînd la Muzeul judeţean4 de arheologie şi istorie din Bistriţa.
Vechi aşezări pe valea Tîrnavei Mari. — După informaţiile lui G. E. Baltag,
3e la Muzeul de istorie din Sighişoara, cercetările şi săpăturile efectuate între «anii
;9 7 6 __1977 în împrejurimile municipiului au scos în evidenţă o serie de aşezări ale
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populaţiei autohtone din secolul III—XIII în valea Tîrnavei Mari. Au fost bunăoară
găsite cetăţi de refugiu, fortificate cu val şi şanţ de piatră, pe platouri cum este cel
din Albeşti, alta 'în perimetrul localităţii Daia, de proporţii impunătoare, cu mai mulite
rînduri de valuri şi şanţuri.
în Dealul viilor s-a găsit o aşezare a populaţiei daoo-romane din secolul IV—VII
cu locuinţe semiîngropate, cu vetre simple 'îngrădite cu piatră de rî-u, avînd ca inven
tar cuţite de fier, catarame, pietre de ascuţit, obiecte rotunde, şi perforate din lu<t
(folosite pentru torsul firelor) şi produse de ceramică de tradiţie romană provincială,
lucrate cu roata sau mîna.
• Necropolă dacică lîngă Brad. — Pe dealul Muncelul (Brad) a fost descoperită
o necropolă antică. S-«au găsit numeroase obiecte de pe vremea lui Traian şi o stelă
funerară din secolul III.
• Noi mărturii despre Potaissa. — împrejurimile oraşului Turda sînt ţinta de
intensă cercetare arheologică. Muzeul de istorie şi arheologie din Turda şi-a Îmbo
găţit colecţiile cu o serie de piese de mare valoare, descoperite în oraş şi în zona
Arieşului. Din hotarul satului Cheia, de pildă, s-a adus un brăzdar de plug din piatră,
daltînd de la Începutul neoliticului.
De asemnea, în comuna Luna a fost găsit pe unul din malurile Arieşului, un
cimitir de incineraţie din secolul III — iar cu prilejul unor săpături edilitare făcute
pe anumite artere din municipiul Turda s-au descoperit o serie de piese epigrafice
şi sculpturale, printre oaire şi o teracotă, reprezentînd-o pe Venuis.
• Mărturii dacice pe Valea Mureşului. — în apropierea comunei Săvîrşim, pe
dealul numit Cetăţuia, a fost descoperită o nouă aşezare dacică, datînd din secolele
III—II î. Hr. în urma săpăturilor au fost scoase la iveală fragmente de ceramică
lucrată manual cu elemente specifice, cît şi ceramică fină, lucrată la roată. De aseme
nea, au fost găsite obiecte de uz casnic şi gospodăresc — rîşniţe, fusaiole etc.
De remarcat, că relicve asemănătoare au fost descoperite şi sub cetăţile de la
Siria, Saimos şi Dezna, ceea ce îndreptăţeşte presupunerea existenţei unor puternice
fortificaţii dacice pe Valea Mureşului.
• O mare necropolă descoperită lîngă Sibiu. — în apropierea satului Caşolţ
(Sibiu), a fost descoperită o mare necropolă tumulară daco-romană. Avea o lungime
de 840 m cu tumulii aşezaţi în şiruri.
Necropola este pusă în legătură cu existenţa unei aşezări păstoreşti din secolul II,
aparţinînd populaţiei daoo-romane.
• «Cronica pictată de la Viena» despre Dăbîca. — Deşi am mai amintit şi cu
alt prilej despre cetatea Dăbîca, noi date vin să-i confirme nu numai existenţa, ci şi
preocuparea ei. Dăbîca, localitate situată pe valea Lonei, în apropiere de Cluj-Napoca
şi atestată documentar, pentru prima dată, la 1068, în «Cronica pictată de la Viena»
stă de mai multă vreme în centrul atenţiei arheologilor şi istoricilor clujeni.
Cercetările arheologice de pînă acum, coroborate cu izvoarele scrise, dovedesc
că aici a fost, în secolele X—XIII, un puternic centru politic şi economic, cetatea
fiind ulterior distrusă. Fortificaţiile au fost înălţate în mai multe etape prin utiliziarea
unor tehnici şi materiale diferite. Au fost cercetate astfel valurile de pământ cu şan
ţurile de apărare (apreciate a fi fost înălţate la începutul secolului al IX-lea şi, mai
fcîrziu, iîn cursul veacurilor XI—XII), două palisade (datate în secolele X—XI), urmele
unor ziduri groase din blocuri de piatră (sec. XIII).

NOI MĂRTURII DESPRE «MOLDOVA DACICA»
• Trăitori din epoca neolitică. — Cu prilejul săpăturilor arheologice efectuate
în localităţile Coroteni şi Cîndeşti (Virancea), au fost scoase la iveală aşezări apartinînd epocii neolitice şi perioadei de sfiîrşit a epocii bronzului, in care s-au găsit
fragmente de vase din ceramică unelte din piatră, os şi bronz, diferite obiecte de
podoabă, toate atestînd o bogată cultură materială.
•
Urme scitice în Moldova. — După cum se ştie, sciţii au fost cei mai apropiaţi
vecini ai getodacilor şi (înrudiţi cu aceştia făcfind parte din marea familie a indoeuropenilor. Sciţii aveau o civlizaţie deosebită din care nu lipsea preocuparea religioasă.
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In ultima vreme, urme ale migrării lor, mai ales în părţile dinspre mare (Dobro
— care s-a numit şi Sciţia Mică), au fost găsite pe -teritoriul Patriei noastre, prin
tre oare şi Călăreţul scit.
In timp ce lucrau la amenajarea unei şosele, sătenii din satul Mileşti, judeţul
Bacău, au scos la iveală un mormânt străvechi. în interiorul acestuia s-a găisit un
bogat inventar : pumnal, lance, săgeţi etc. Prin grija oamenilor de aici, toate obiectele
descoperite au intrat în posesia Muzeului judeţean de istorie şi artă.
Profesorul Ion Mitrea, directorul muzeului, a p recizat: «în uirma analizei mate
rialului s-a ajuns la concluzia că mormîntul datează din secolele VI—V î. Hr. şi apar
ţine unui războinic de origine scită».
•
Prezentînd o deosebită importanţă istorică şi documentară, el constituie punctul
de plecare pentru viitoare cercetări de specialitate.
• Permanentă locuire în părţile Neamţului. — La Piatra Şoimului (Neamţ), arheo
logii au făcut o importantă descoperire privitoare la viaţa şi organizarea triburilor
dacice din Carpaţii Orientali. A fost scoasă la iveală o puternică fortificaţie, în inte
riorul căreia au fost găsite straturi de locuire continuă, începînd din secolul IV î. Hr.
şi pînă în secolul II d. Hr.
• Aşezări de daci liberi în sec. II—III d. Hr. — După mai mulţi ani de cercetări
asidue, pe raza comunei Zvoriştea, judeţul Suceava, arheologii au reuşit să delimiteze
perimetrul unei importante aşezări a dacilor liberi datând din secolele II—III. Au fost
scoase la iveală vase de lut ars, obiecte de podoabă şi uz casnic, care întregesc datele
istorice şi documentare de pînă acum.
Potrivit •aprecierii specialiştilor, toate aceste mărturii atestă, deopotrivă, o bogată
activitate a dacilor liberi de pe plaiurile din nordul Moldovei şi legăturile lor per
manente cu colectivităţile umane din împrejurimi.
• De la necropole dacice la palatul lui Ştefan cel Mare. — Săpăturile arheolo
gice efectuate de Muzeul judeţean Vaslui în perimetrul denumit «Curţile Domneşti»
din Vaslui, situat în preajma ctitoriei lui Ştefan cel Mare, au scos la iveală noi măr
turii ale civilizaţiei medievale dar şi vestigii aparţinînd perioadei traco-dacice.
Iată, printre altele : o necropolă de incineraţie traco-dacică din secolele IV—III
i. H r.; complexe de locuire din secolele XIV—XV din vremea lui Alexandru cel Bun
şi Ştefan cel Mare, ceramică smălţuită şi nesmălţuită cu frumoase ornamente florale,
zoomorfe şi heraldice.
Ultimele descoperiri de mare interes : cahlele cu reprezentarea stemei Ţării Mol
dovei," cu simbolul soarelui, cu două personaje de curte însoţite de un blazon, sau
imaginile cu trei personaje în costume de epocă sugerînd o scenă de dans.
Stema- Moldovei, cu celebrul cap de bour aşezat pe un coif cu penaj bogat şi
scut cu crin, este străjuită de .ambele părţi de două personaje feminine în costume
de epocă. Piesele, multe unicate, sînt de o deosebită frumuseţe atît prin gama de
culori ale smalţurilor, cît şi prin -tehnica execuţiei. Noile descoperiri au îmbogăţit
colecţiile muzeului vasluian cu peste 2000 piese originale, unele unicate.
• Curtea de la Vaslui. — Repetatele investigaţii ale specialiştilor de la Muzeul
judeţean Vaslui, pentru descoperirea unor dovezi de viaţă materială şi spirituală pe
aceste meleaguri, datînd din cele mai vechi timpuri, au fost încununate de un rezultat
de prestigiu : precizarea locului în care a fost palatul domnesc al lui Ştefan cel Mare.
în urma săpăturilor arheologice, în perimetrul curţilor domneşti de la Vaslui, au
fost găsite mai multe cahle care au ca ornament vulturul bicefal precum şi alte măr
turii care atestă legăturile dintre meşterii moldoveni de pe timpul ilustrului domnitor
şi cei ai Renaşterii europene. în acelaşi timp, alte piese descoperite întregesc datele
privind continuitatea vieţii pe aceste meleaguri din zorii comunei primitive pînă în
zilele noastre. Este vorba, între altele, de urme de incineraţie din epoca fierului şi
de monede datate în secolul al XV-lea.

g
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MUNTENIA GETICĂ ŞI CIVILIZAŢIA EI
• Necropolă getodacică la Ograda (jud. Ialomiţa). — Pe şantierul de amenajări fun
ciare, de la ferma Murgeanca a fost scoasă la iveală o necropolă geto-dacică. Au fost
predate muzeului judeţean Ialomiţa : o amforă splendidă, ceramică dacice, brăţări de
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bronz, monede elenistice, etc. «Descoperirea de La Murgeanca — precizează muzeo
graful Crişan Muişeţeanu — este cu atîit mai interesantă, cu cît ea a fost făcuită în
zona de nord a Bărganului, întregind informaţiile de pînă acum privind viaţa antică
pe aceste meleaguri.
Cercetările continuă (în vederea unei mai bune cunoaşteri a epocii respective în
întreg Bărăganul».
• Locuinţe de acum 1600 de ani în Bucureşti. — în cartierul Străuleşti, pe malul
sitîng al râului Oolentina, au fost localizate şi cercetaite vetrele a două aşezări ome
neşti datând din secolele III— IV şi VI—VII id. Hr. Descoperirea a fost favorizată de
lucrările efectuate pe un şantiex de construcţii care, 'brăzdînd terenul cu o serie de
şanţuri, au dezvelit vestigiile unor locuinţe aparţinînd străvechilor sate ce au existat
în apropierea Bucureştilor.
Studiile întreprinse de arheologii de la Muzeul de istorie al municipiului Bucu
reşti au identificat 16 locuinţe din secolele III—IV şi 20 din secolele VI—VII, multe
dintre el fiind odinioară case la suprafaţa solului.
Resturile carbonizate, din cauza unui incendiu, denotă că unele locuinţe erau
construcţii puternice, care au ocupat suprafeţe neobişnuit de mari.
iîn bordeiele din secolle VI—VII s-au găsiit cuptoare şi diverse vase. Inventarul
celor două aşezări mai cuprinde greutăţi de plasă şi unelte de uz casnic, precum şi
obicte de cult păgâne sau creştine.
Cercetările întreprinse în cartierul Străuleşti au adus noi contribuţii la cunoaş
terea teritoriului de azi al Bucureştilor. Numeroasele mărturii semnalate pe toate
cursurile de apă care brăzdează acest centru al Cîimpiei Române dovedesc continui
tatea procesului de locuire a populaţiei autohtone cu multe secole înaintea întemeierii
Bucureştilor.
Urme romane la Pietroasa (jud. Buzău). — Alte importante vestigii datînd din
epoca romană au fost scoase la iveală în zona cunoscutei rezervaţii arheologice Pie
troasa (judeţul Buzău), cu prilejul continuării săpăturilor la castrul ridicat aici pe timpul
împăratului Constantin cel Mare şi al urmaşilor săi. Este vorba despre numeroase fibule
şi monede din -bronz şi argint din vremea împăraţilor Constanţiu al II-lea şi Valensţ
de cărămizi purtînd, de asemenea, numele legiunii a Xl-a Claudia, precum şi de ter
mele castrului, mărturie elocventă a celebrului fost roman : săli pavate cu imarmură,
fresce multicolore, vitralii, ceramică smălţuită, cărămizi rectangulare etc.
Autorii acestor descoperiri, dr. Gheorghe Diaoonu şi Magda Tzony, de la Insti
tutul de arheologie şi muzeograful Vasile Drâm'boceanu din Buzău, sînt de părere că
ansamblul de la poalele dealului Istrita a fost ridicat de romani cu prilejul realipirii
. la imperiu a unei mari fîşii de pămînt străjuite la nord de Brazda lui Novac, ipoteză
conform căreia procesul de romanizare din această zonă s-ar fi prelungit cu încă
3—4 decenii.
Castrul roman de la Tîrguşorul vechi (judeţul Prahova). — La suita descope
ririlor arheologice efectuate în campania de săpături din vara acestui an se adaugă şi
scoaterea la lumină a castrului roman de la Tîrguşorul vechi (judeţul Prahova). Inven
tarul arheologic recoltat de aici — monede de bronz purtînd efigia împăratului Traian,
ceramică, unelte, cărămizi de construcţie ştampilate cu indicativul legiunii a Xl-a
Claudia — atestă că în interiorul fortificaţiei, care făcea- parte dintr-o salbă de castre
ridicate în vestul Munteniei, s-a petrecut o puternică simbioză între dacii liberi şi
romani, ce se alătură numeroaselor elemente similare care au stat la baza formării
poporului român.
• «Cetatea domnească» din Tîrgovişte. — Pe noul şantier arheologic al comple
xului muzeistic «Cetatea domnească» din Tîrgovişte au fost identificate noi obiecte
datînd din epoca lui Petru Cercel şi Mihai Viteazul. De asemenea, muzeul tîrgoviştean
a fost completat cu noi documente originale care întregesc, prin datele ce le conţin,
informaţiile despre istoria fostei «Cetăţi de scaun».

MĂRTURII ALE «DACIEI TRAI ANE»
•

Aşezare neolitică la Cîrcea (jud. Dolj). — O aşezare neolitică apreciată drept

una dintre cele mai vechi de la sud de Carpaţi, a fost descoperită în urma unor cerce
tări de teren, pe Valea Jiului, în localitatea Cîrcea (Dolj). Au fost identificate aici
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urme de locuinţe, dovezi ale unei reprezentative culturi materiale — vase ceramice,
unelte din silex, gresie, piatră şi os.
Reţine aitenţia ceramica pictată, caracterizată prinitr-o varietate de forme, culori
şi motive ornamentale. în plus, prezenţa oaselor de animale domestice şi sălbatice, a
seminţelor de plante carbonizate, relevă practicarea unor îndeletniciri ca vânatul, cul
tivarea cerealelor, creşterea vitelor.
S-au găsit şi vase cultice.
• La Sucidava, seminţe carbonizate datînd din mileniul III î. Hr. — Săpăturile
efectuate în vara acestui an, în cunoscuta rezervaţie arheologică de la Celei-Corabia,
pe locul unde a înflorit odinioară cetatea daco-romană Sucidava, au scos la lumină
o serie de mărturii de o reală însemnătate istorică.
Bogatul inventar arheologic recoltat atesită continuitatea de locuire, specifică
pământului românesc.
Cele mai interesante vestigii găsite în această locuinţă străveche le constituie
mai multe seminţe carbonizate, datând din mileniul III î. Hr. Acestea sînt, aşa după
cum precizează autorii descoperirii, prof. dr. doc. Dumitru Tudor şi colaboratorii, cele
mai vechi mărturii cunoscute în ţară cu privire la cultivarea de către strămoşii noştri
a griului şi inului.
• «Fîntîna secretă» de la Celei. — După cum se ştie în această fîntînă s-a des
coperit şi o bucată de piatră pe care este încrustat semnul Sfintei Cruci datînd din
secolul II—III.
•Mai mult, se consideră că această fîntînă subterană care capta apa printr-un
tunel de la un izvor din afara zidurilor cetăţii i-a ajutat pe localnici să se aprovi
zioneze cu apă şi să reziste asediilor îndelungate ale popoarelor migratoare. în pre
zent, fîntîna şi tunelul, complet restaurate, au devenit exponate-document, care, ală
turi de alte mărturii, atestă trecutul şi continuitatea poporului român* pe aceste
meleaguri.
#

DIN PREOCUPĂRILE GETODACILOR DIN PĂRŢILE BANATULUI
• Vechimea cartierului «Fratelea» (Timişoara). — Cu ocazia unor săpături de
fundaţii, efectuate în cartierul «Fratelea» din Timişoara, au fost scoase la iveală res
turile materiale ale unei populaţii tracice care a locuit pe aceste meleaguri. Este vorba
despre o aşezare învecinată cu un cimitir, care datează din mileniul II î. Hr. — de la
sfîrşitul epocii fierului.
Cele 22 locuinţe descoperite şi cercetate pînă acum erau încălzite de cuptoare
— unele ingenios ornamentate şi s-au găsit în locuinţe şi unelte care vorbesc despre
existenţa unui centru metalurgic. -în apropierea aşezării s-au descoperit 208 morminte,
sute de vase de lut, diverse unelte din corn de cerb, os, piatră silex, podoabe din
bronz etc., care reprezintă noi mărturii pentru istoria multimilenară a acestor meleaguri.
• O aşezare din epoca fierului. — Minerii din Moldova Nouă-Caraş-Severin au
rămas miraţi, deunăzi, cînd, în locul minereurilor obişnuite, au scos la iveală diferite
vase ceramice şi obiecte din bronz. Dîndu-şi seama că este vorba despre alte daruri
ale pămîntului decît cele pe care le cunoşteau ei pînă atunci, au sesizat arheologii
care au descoperit aici o aşezare străveche ce daiează din epoca de trecere de la
bronzul tîrziu la cea de fier.
Noua descoperire arheologică este cu atît mai interesantă, cu cît este prima de
acest fel pe Clisura Dunării.
*

CETĂŢILE PONTICE ŞI ÎMPREJURIMILE
0

• Aşezare getodacă la Albeşti. — Nu demult, la Albeşti, lîngă Mangalia, au
fost scoase la lumină resturile unei vechi aşezări — necunoscută pînă acum pe harta
arheologică a Dobrogei — care a trezit un mare interes în rîndul specialiştilor.
Potrivit primelor concluzii formulate la capătul a două’ campanii de săpături —
a precizat arheologul constănţean Mihai Bucovală — aşezarea de la Albeşti datează
în limitele secolelor IV—II î. Hr. Planul şi concepţia aşezării sânt de inspiraţie elenis
tică, dar materialele descoperite în interiorul locuinţelor sînt de certă factură geto
dacă. Se poate astfel deduce că, la Albeşti, exista una din aşezările getodace, aflate
în orbita intereselor comerciale ale grecilor de la Callatis.
3 .0 .R. -
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vCercetările vor continua, în speranţa unor noi descoperiri.
• Epava unei corăbii romane descoperite la Mangalia. — Izvoarele literare antice
şi informaţiile obţinute de arheologi atestau faptul că cetatea Callatis a dispus în
antichitate de un mare port, care întrecea prin suprafaţa sa pe cele de la Tomis şi
Histria. Unul dintre cunoscuţii istorici şi geografi ai antichităţii greceşti, Arrian, men
ţionează la Callatis existenţa unei «staţii de corăbii». De asemenea, călători străini,
care au vizitat în secolul al XV-lea litoralul dobrogean de lingă Mangalia, au sem
nalat prezenţa unui dig protector al portului.
Acest dig, după însemnările lui J. Wavrin, ar fi avut o lăţime de aproape 12 m.
Se presupune că urmele portului antic erau încă vizibile la începutul secolului nostru,
traseul său fiind consemnat chiar pe un plan al Mangaliei realizat în 1924— 1925.
Institutul de arheologie, în colaborare cu Muzeul militar central şi cu sprijinul
unei echipe de scafandri au trecut la investigaţia coastei dobrogene din această zonă.
Primul obiectiv era cercetarea aşa-numitului «Zid genovez», un dig de piatră, ce
se afla între Mangalia şi satul 2 Mai, la 8 mf adiîncime. într-adevăr, s-a constatat pre
zenţa acestui zid de apărare al străvechii cetăţi, partea lui superioară ridicîndu-se
pînă la aproape un metru faţă de nivelul apei.
La 700—800 m, de ţărm, scafandrii au descoperit numeroase amfore greceşti ce
purtau pe mînerele lor ştampilele locurilor de producţie : Fihodos, Thasos, Leshos. în
sectorul amintit, pe lîngă ţigle de provenienţă greacă şi romană, diverse tipuri de
ancore sau obiecte de metal din epoca medievală, s-a 'dat de urmele unei nave aco
perite în mare parte de nisip. Era o corabie construită în întregime din lemn, care
s-a scufundat acolo. Printre exponatele Muzeului marinei române din Constanţa poate
fi văzut şi un fragment de lemn din corabia romană a cărei epavă a fost identificată
în faţa portului Mangalia.
Dintre piesele deosebit de valoroase prezentate în acest lăcaş de cultură sem
nalăm .şi o monoxilă (ambarcaţie scobită în lemnul unui singur copac), găsită în albia
Crişului Alb. Are o lungime de 9— 10 m şi o lăţime de 0,80 m şi este asemănătoare
cu vasele ce pluteau odinioară pe Dunăre.
Arhitecţi şi ingineri ai lui Traian la Histria. — La Histria cu* ajutorul foto
grafiei aeriene, s-au identificat'drumuri, o a treia poartă a zidului de apărare roman,
peste 30 de movile funerare.
A fost pusă în evidenţă existenţa unei sistematizări riguros-geometrice dafcînd,
în linii mari, din epoca lui Traian, ceea ce include Histria în seria marilor realizări
ale urbanisticii greco-romane.
’
,

*
*

*

Colecţia numismatică «Ştefan Eniceicu». — Specialişti ai Muzeului judeţean
de istorie Galaţi şi Muzeului «Delta Dunării» din Tulcea, pregătesc introducerea în
circuitul ştiinţific a colecţiei numismatice şi arheologice «Ştefan Eniceicu». Colecţia
cuprinde circa 600 monede, din care peste 300 antice, provenind din zona cetăţii
Salsovia, fiind cel mai mare lot din această cetate cunoscut pînă acum. între acestea
se remarcă monede emise în secolele IV—III î. Hr. de cetăţile greceşti Histria şi Tomis,
monede ale regelui Macedoniei, Alexandru cel Mare, monede locale din secolele II—I
î. Hr.
De o valoare cu totul excepţională, este o monedă getică emisă de populaţia
nord-dobrogeană în secolele III—II î. Hr.
• Mărturii comerciale grăitoare : monedele vechi. — Noi şi valoroase piese s-au
adăugat în ultimul an celor peste 200.000 exponate care alcătuiesc patrimoniul Muzeu
lui de istorie al R. S. România. Dintre noile achiziţii : o serie de monede şi tezaure
rare, care aruncă noi lumini asupra bogatelor schimburi comerciale desfăşurate, de-a
lungul timpului, pe teritoriul ţării noastre ; un As de bronz, emis în cetatea greacă
Olpia, în sec. VI î. Hr . ; o monedă de aur, provenind de la împăratul roman Hostilian
(sec. III d. Hr.), una dintre puţinele emise în timpul scurtei sale dom nii; o serie de
17 monede de argint din vremea domnitorului Moldovei Petru Muşat (sec. XV), inte
resantă prin faptul că a fost descoperită la Oradea, amănunt semnificativ pentru strân
sele legături existente între Principatele Române ; unicate de argint şi bronz purtând
efigiile voievozilor Vlaicu, Radu I, Radu cel Frumos, loan Vodă cel Viteaz ş.a.

Î N S E M N Ă R I DIN V I A Ţ A PATRIEI

767

Un act de identitate de acum 1850 de ani. — Cum vor fi arătat actele de
identitate în urmă cu două milenii, cînd tiparul nu exista ? Dar certificatele de căsă
torie sau livretele militare ? La aceste întrebări ne oferă un răspuns concret o des
coperire de mare importanţă istorică făcută recent de un elev de liceu din oraşul
Gherla.
Cercetînd ruinele castrului roman de pe malul drept al Someşului Mic, la sud
de vatra oraşului actual, elevVil Mircea Zegreanu de la Liceul «Ana Ipătescu» din
localitate a observat pe marginea unui şanţ un fragment de tablă de bronz pe care
erau înscrise numeroase cuvinte cu litere latine. Arătînd piesa respectivă profeso
rului de istorie, acesta şi-a dat imediat seama de valoarea ei şi a înştiinţat Muzeul
de istorie din Cluj-Naipoca despre descoperire. Aşa a ajuns diploma romana să fie
studiată de prof. dr. doc. I. I. Russu.
în urmă cu 17 ani, tot în aşezarea civilă romană de lîngă Gherla, s-a găsit o
diplomă asemănătoare, datată 2 iulie 133; noua piesă metalică fiind mai veche cu
un deceniu (are înscrisă data de 10 august 123) şi cuprinzând informaţii mult mai
ample şi inedite.
Diploma ne informează despre organizarea teritorială a «Daciei Porolissensis»,
acea provincie romană din nordul Daciei, şi este de o însemnătate capitală, deoarece
în decursul vremurilor s-a pierdut documentaţia aflată în marile arhive ale coman
damentului suprem de la Roma.
Veritabile livrete-buletine de eliberare din serviciul militar activ şi trecerea în
rezervă, aceste diplome erau iîn acelaşi timp certificate de încetăţenire acordate locui
torilor provinciilor care îndepliniseră serviciul militar cel puţin 25 de ani în armata
romană. Ele erau alcătuite din două tăbliţe de bronz cu dimensiunile de 13— 14 cm
lungime şi 10— 12 cm lăţime, care se suprapuneau simetric, ca un carnet, fiind legate
cu un fascicul de fire din sîrmă, ale căror capete răsucite erau închise de o cutiecapac ce se fixa pe faţa externă a tăbliţei a doua. Sub aceasta se aflau sigiliile de
ceară a şapte martori autentificatori. Pe prima faţă a livretului se reproducea un
fragment din decretul imperial, text ce cuprindea numele titularului diplomei, cel al
comandantului şi guvernatorului provinciei.
Pe plăcuţa descoperită^de elevul de liceu din Gherla s-a putut restabili aproape
integral textul de pe cele două feţe ale documentului. Lipsesc însă de pe pagina întîi
aproximativ şapte rînduri, din care cauză rămîne necunoscut numele comandantului
«Daciei Porolissensis». De asemenea, lipsesc numele martorilor, ce se înscriau pe tăbliţa
a doua, dispărută, desigur, din cauza ruperii firelor de sîrmă ce o legau de prima
foiţă. Iată textul cuprins pe livretul descoperit: «împăratul... Hadrianus Augustul...
consul a 3-a oară... care au servit în două alae şi o cohortă... după un serviciu de
25 de ani, eliberaţi din armată... ale căror nume se află scrise mai jos, lor şi copiilor
şi urmaşilor le-a dat cetăţenia şi dreptul de legiuită căsătorie cu soţiile pe care le
aveau atunci cînd li s-a acordat cetăţenia, sau celor care erau neiînsuraţi cu acele
(femei) pe care le vor lua după aceea. A patra zi înaintea idelor lui august, T. Salvius
Rufinus Minicius Opimianus şi Cn. Sentius Aburianul, consuli. Pentru Ala de Brittoni,
cetăţeni romani, care a fost comandată de Marcus, Minisius Marc^llinus. FOSTULUI
OSTAŞ GLAVUS AL LUI NAVATUS FIU DIN SIRMIUM ŞI IUBENEI A LUI BELLAGENTUS FIICĂ, SOŢIA LUI, ERAVISCA. Respectivul text a fost afişat la Roma pe zidul
dinapoia templului fericitului Augustus lîngă al Minervei».
Din lectura acestui livret reise lăsarea la vatră a ostaşului Glavus, iar emitentul
documentului a fost generalul Marcius Turbo. Trupa de cavalerie Ala Brittoni a fost
comandată de ofiţerul superior Marcus Minicius Marcellinus, iar trupele din gruparea
Alia II Pannoniorum sînt cunoscute datorită faptului că din ele a făcut parte şi Tiberius Claudius Maximus, ofiţerul roman care l-a urmărit pe Decebal şi al cărui monu
ment a fost descoperit nu demult în Grecia.
De asemenea piesa descoperită este extrem de valoroasă deoarece ea conţine
cea mai veche menţiune 'a existenţei Daciei Porolissensis, provincie înfiinţată de
împăratul Hadrianus, pentru apărarea Daciei.
în sfîrşit călăraşul amintit de document a fost de obîrşie ilir, iar soţia lui de
origine celtă.
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• Biblioteca multiseculară de la Mînăstirea Neamţ. — Un document datînd de
pe vremea domnitorului Alexandru cel Bun, atestă că, la Mînăstirea Neamţ, se află
cea mai veche bibliotecă din ţara noastră. Pe lîngă cele 15.000 volume legate în piele,
ea cuprinde în prezent şi peste 500 de opere scrise de mînă, cu aproape cinci secole
în urmă, de maeştri caligrafi şi miniaiturişti din acest mare centru de cultură al Mol
dovei feudale.
Printre rarităţi s î n t : «Cazania lui Varlaam» (1643), «Viaţa şi petrecerea sfinţilor»
a lui Dosoftei (1682), «Gîlceava înţeleptului cu lumea» a lui Dimitrie Cantemir, «Pra
vila lui Matei Basarab», «Biblia de la Bucureşti» (1668), precum şi prima traducere
a «Descrierii Moldovei» tipărită aici sub titlul «Scrisoarea Moldovei» etc.
•în fondul de bază al /bibliotecii se află şi un important număr de lucrări scriise
în limbile slavonă, greacă, germană, franceză, engleză, ebraică, precum şi numeroase
colecţii de periodice rare, lexicoane şi dicţionare — toate înscriindu-se printre cele
mai preţioase tezaure din (patrimoniul cultural a!l ţării noastre.
• «îndreptarea legii» cu autograful lui Avram Iancu. — La ,Muzeul judeţean din
Deva, s-a deschis o expoziţie de carte românească veche. Printre exponate se află
«îndreptarea legii», lucrare socotită cea mai reprezentativă operă juridică a evului
mediu românesc, realizată în 1652, la Tîrgovişte, din porunca lui Matei Basara-b.
Interesul acestei preţioase rarităţi bibliofile este susţinut şi de faptul că exem
plarul poartă autograful 'lui Avram Iancu.
• Manuscrise şi documente în Arhivele statului din Cluj-Napoca. — La Arhivele
Statului din Cluj-Napoca au fost identificate de cuirînd o serie de documente preţioase
pentru istoria vieţii materiale şi spirituale a meleagurilor (transilvănene. Este vorba
desipre manuscrisul în limba latină al unei lucrări de heraldică europeană, datînd din
secolul al XVIII-lea, despre fondul Breslei Cizmarilor din Turda care conţine infor
maţii aisuipra activităţii meşteşugăreşti desfăşurate în acest oraş în secolele XVIII—XIX,
precum şi desipre un set de documente privitoare la ecoul pe care l-a avut în Tran
silvania războiul pentru cucerirea independenţei de stat a României din anii 1877— 1878.
• Un medalion al deputaţilor Adunării Naţionale din 9 mai 1877. — La biblioteca
«V. A. Urechia» din Galaţi s-a descoperit un montaj de fotografii cuprinzînd portretele ’
în -medalion ale tuturor deputaţilor Adunării Naţionale, care, la 9 mai 1877 au votat
proclamarea independenţei de stat a României.
Montajul se presupune că a fost realizat personal de V. A. Urechia, fotografiile
fiind realizate de un fotograf P. Engels. în prezent, montajul se află expus în biblio
teca gălăţeană cu ocazia Centenarului independenţei de stat.
• Cărţi rare. — Biblioteca judeţeană din Piatra Neamţ a intrat recent în posesia
unor cărţi româneşti vechi de o mare valoare ştiinţifică. Alături de un Triodion,
molitvelnice, psaltiri, colecţia cuprinde şi ediţia din 1814 a «împărăteştilor pravile»,
scoasă cu cheltuiala boierului Andronache Donici, lucrare care prezintă interes pentru
cei ce studiază istoria dreptului românesc. Din aceeaşi donaţie face parte şi cunoscuta
carte «O şezătoare la ţară» sau «Povestea lui Moş Albu» de Anton Pann, apărută la
Bucureşti, în tipografia autorului, la jumătatea secolului al XlX-lea.
• Catalogul «Cartea românească veche». — La Sibiu a apărut, sub semnătura
lui Constantin Pascu, catalogul «Cartea românească veche» în biblioteca Muzeului
Brukenthal, bibliotecă deschisă public în 1827 cu 15.982 exemplare, astăzi ea număriînd
peste 260.000 volume. Noul cartalog cuprinde cartea românească existentă aici, apă
rută din secolul al XVI-lea pînă în secolul XIX şi însumiînd 256 titluri, precum şi 19
ilustraţii.
De asemenea, el este prevăzut cu un indice alfabetic de tipografii şi tipografi,
unul de titluri, unul de autori şi traducători, unul de persoane şi unul de toponimice.
Această nouă tipăritură completează pe cele apărute în anii anteriori la această presti
gioasă instituţie : «Biblioteca Muzeului Brukenthal din Si'biu», «Catalogul colecţiei de
incunabule» şi «Catalogul Transilvanicelor» din biblioteca Brukenthal (secolele
XVI—XVII).

• Noi mărturii din timpul războiului pentru cucerirea independenţei de stat a
României. —; în patrimoniul Muzeului judeţean din Rîmnicu Vîlcea au intrat în ulti
mul timip noi documente, discuţii militare şi obiecte personale, aiparţinînd unor parti
cipanţi la luptele pentru cucerirea independenţei de stat a României. Printre acestea
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ce înfăţişează scene din încleştarea eroică dintre armatele române şi cele otomane,
se află o colecţie de desene semnate de pictorii Nicolae Grigorescu şi Ioan Georgescu,
cărţi şi periodice apărute în perioada războiului din 1877, cererea de a se înrola în
armata română a pictorului de origine elveţiană Henri Trenk, .stabilit în ţara noastră,
ordinele româneşti Steaua României şi Trecerea Dunării, medalia rusească Sfîntul Stanislav şi sabia sublocotenentului vîlcean Ioan Leculescu, decoraţii decernate unor
ostaşi de pe meleagurile vîlcene, ce s-au acoperit de glorie în crîncenele bătălii de
la Plevna, Smîrdan şi Opanez.
•
Mărturii inedite. — Muzeul de istorie şi artă din Bacău a intrat în posesia
unui document inedit despre războiul de independenţă. Este vorba de Memoriile învă
ţătorului Vasile Iitimiu, care în perioada războiului de independenţă a funcţionat la
catedră în Localitatea Obîrşeni, jud. Tutova.
Aştern!nd pe hîrtie simţămintele şi gândurile consătenilor adresate fiilor şi fra
ţilor plecaţi pe front şi citind scrisorile acestora trimise celor dragi din sat, învăţă
torul a avut posibilitatea să cunoscă, cu lux de amănunte, atmosfera din sat, condi
ţiile în care erau nevoiţi să trăiască în acea vreme truditorii ogoarelor şi, în acelaşi
timp, să fie la curent cu desfăşurarea operaţiunilor pe frontul de luptă.
Presărate cu întîmplări şi fapte inedite, relevînd opiniile şi reflecţiile oamenilor
în legătură cu acest eveniment, memoriile învăţătorului Iftimiu se constituie într-un
document valoros reprezentînd o veritabilă frescă a satului românesc din anii războ
iului pentru independenţă.
CARTEA ROMÂNEASCĂ ÎN LUME
Oraşul Leipzig a găzduit '«Expoziţia internaţională de artă a cărţii, I.B.A. — 1977»,
la ediţia sa jubiliară (50 de ani de la prima manifestare — 1927).
în contextul unei largi participări — 70 de ţări din cinci continente — o bogată
selecţie din producţia noastră de carte din cinci continente — o bogată selecţie din
producţia noastră de carte a fost prezentată în cadrul standului naţional.
De asemenea, cartea românească a participat şi la expoziţiile tematice speciale
organizate cu prilejul expoziţiei jubiliare (Cartea frumoasă pentru copii, Abecedare,
Expoziţia de ilustraţii de carte beletristică, Concursul de proiectare şi execuţie graficăPablo Neraida). Un juriu internaţional, sub .preşedinţia prof. dr. Albert Karp, de la
Şcoala superioară de artă a cărţii din Leipzig, şi avînd ca memibri cunoscuţi specialişti
în domeniu (Douglas Martin — Anglia, Hans Fronius — Austria, Alexandr Popilov —
R. P. Bulgaria, Bruno Kaiser — R.D.G., Hans Peter Willberg — R.F.G., Iulian Palka —
R. P. Polonă, Val Munteanu — România, Demetri Schmarinov — U.R.S.S. ş.a.) a ana
lizat o selecţie de aproape 500 de volume din cele 6.500 de cărţi expuse, precum şi
participările de la expoziţiile speciale şi a acordat medalii, diplome şi premii speciale.
Multe dintre acestea au revenit cărţii româneşti.
Iată volumele premiate : Basme româneşti şi săteşti (Editura Ion Creangă, 1975)
— medalia de a u r ; Atlas Botanic (Editura Didactică şi Pedagogică, 1973) — medalia
de argint; Pictura românească (Editura Meridiane, 1976) — medalia de argint; Pictura
ţărănească pe sticlă (Editura Meridiane, 1975) — medalie de bronz ; Tristele şi Pon
ticele (Editura Univers, 1972) — medalie de bronz.
In cadrul expoziţiei speciale Cartea frumoasă pentru copii, volumul Poveşti
despre Păcală şi Tîndală (Editura Ion Creangă, 1975) a primit o medalie de bronz.
a
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Au fost acordate menţiuni pentru volumele : Poveste cu un pescar şi un peştişor
(Editura Ion' Creangă, 1976) şi M anon Lescaut (Editura Univers, 1975) iar în cadrul
expoziţiei speciale Abecedare, a fost menţionat Abecedarul tipărit de Editura didactică
şi pedagogică în anul 1976.
Talentul ilustratorilor noştri de carte, recunoscut la multe dintre ediţiile anterioare, a fost şi acum răsplătit.
Val Munteanu a fost distins cu medalia de argint pentru volumul Tinereţe fără
bătrîneţe şi viaţă fără de moarte (Editura Minerva, 1972), iar medalia de bronz a
revenit lui Emil Chendea cu volumul Lirică niponă *(JBditura Albatros, 1974).
Ilustraţiile semnate de Mircea Dumitrescu pentru volumele Tristele şi Ponti
cele de Ovidiu (Editura Uaivers, 1972) şi Dorinţa de Mihai Eminescu (Editura Albatros, 1976), au primit menţiuni ale juriului.
De aceeaşi atenţie s-a bucurat şi Dan Erceanu pentru gravurile care au ilustrat
»

Jertfe negre, poeme de Leopold Sedar Senghor (Editura Univers, 1976).
Juriul a acordat o menţiune «In memoriam» graficianului Ion State, dispărut în
seismul de la 4 martie pentru volumul Romanele Mesei Rotunde (Editura Univers,
1976).
Prezenţa cărţii româneşti la această ediţie jubiliară, desfăşurată sub deviza :
Tot ce am mai bun în mine datorez cărţii (Maxim Gorki), a reliefat munca, talentul
editorilor şi graficienilor noştri a siibscris Gheorghe Buluţă.
•

_

*

P. Diac - HUREZI

♦

a w i v e R S î m - c o M e M f l R î m *

EROISMUL ARMATEI ROMÂNE LA PLEVNA ŞI GRIVIŢA
REFLECTAT ÎN PRESA ATENIANĂ A TIMPULUI
Istoria popoarelor este .punctată de evenimente care prin valoarea lor intrinsecă
(şi provocate fireşte de diverşi factori politici, geografi, economici, militari, religioşi
etc.) determină evoluţia ulterioară şi mersul istoric al acestora. Uneori, unele dintre
aceste evenimente constituie chiar începutul unei cu totul noi perioada istorice perl- tru un popor. Acelaşi lucru poate fi observat şi în istoria poporului român, în care
nu lipsesc astfel de evenim ente borne, încă de la geneza sa (ea însăşi unul dintre
acestea) şi pînă în zilele noastre.
Printre acestea se înscrie (fără îndoială şi războiul de la 1877, în timpul căruia,
graţie vitejiei, eroismului şi sîngelui vărsat pe cîmpurile de luptă de fiii săi, poporul
român avea să înlăture pentru totdeauna dominaţia otomană şi să obţină indepen
denţa naţională. Locuri ca Plevna şi Griviţa — pentru a ne limita aici doar la
acestea două — au devenit în conştiinţa poporului nostru simbol al dăruirii totale
a ostaşului român în lupta pentru neatârnarea patriei.
Faptele pline de eroism repurtate de armata română la Plevna şi Griviţa în 1877
au avut o profundă rezonanţă şi în presa europeană a timpului, printre ea numărîndu-se -şi cea ateniană. în cele ce urmează, redăm în traducere românească spicuiri
din presa ateniană a vremii cu privire la eroismul dovedit de armata română la
Plevna şi Griviţa acum un secol.
I.

P l e v n a

*

1. Ziarul «Efimeris» (Jurnalul) din 1877 insera în paginile sale următoarele:
»

— a) 27 iulie, p. 2: «Se face cunoscut că al 14 corp de armată română a trecut
Dunărea şi că a fost trimis la Plevna în ajutorul generalului Kridener care a suferit
pierderi grele în timpul luptelor din 19, 20 şi 21 ale lunii curente. Se adevereşte acum
că toată armata română se îndreaptă către părţile acelea ale Plevnei. Domnitorul
Carol însuşi a hotărît ca de mîine să mute cartierul generai în apropiee de Nicopole».
— b) 9 septembrie, p. 1 : «...atacul întreprins de turci împotriva redutelor aflate
în posesia românilor a fost respins».
,
— c) 6 octombrie, p. 1 : «Acolo unde se apropiau românii, turcii retrăgeau tunu
rile lor de la reduta Plevnei»,
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— d) 12 octombrie, p. 1 : «In timpul atacurilor întreprinse îmvotriva Plevnei la
19 octombrie, românii au pierdut doi ofiţeri şi 283 soldaţi. Totodată au fost pierduţi
22 ofiţeri şi au fost răniţi 621 soldaţi, dintre care cei mai mulţi uşor».

1

2.
La rîndul său, ziarul «Laos» (Poporul) din acelaşi an 1877, nota în paginile
sale următoarele :
\
— a) 26 august, p. 4 : «Românii în jur de 20 de mii s-au unit deja cu armata
rusă, în împrejurimile Plevnei».
— b) 17 septembrie, p. 3 : «în timpul cuceririi redutelor de la Plevna şi păstră
rii lor, pierderile provocate de atacurile turcilor s î n t : românii două batalioane, 15
căpitani, 5 locotenenţi, 18 sublocotenenţi, subofiţeri 706, soldaţi 3000...».
c) 20 septembrie, p. 2 : «...armata ruso-română a pierdut în curs de două zile
o cincime a forţei sale ; proporţia pierderilor se face simţită în special de România,
deşi armatele ei tinere s-au încununat indiscutabil de glorie».
— d) 26 septembrie, p. 1 : «...armatele române s-au fortificat admirabil în redu- ,
tele lor, fiind la o‘ distanţă de abia doi kilometri de cele turceşti, cu care schimbă
concomitent focuri. Deja, românii s-au îngrijit şi cu privire la completarea pierderilor
suferit în ultimele lupte. La 13 septembrie a fost trimis un batalion de elită de la
lurnu-Mă-gurele ; un alt batalion de infanterie era aşteptat pe 17 la Griviţa. Românii
s-au preocupat în acelaşi timp şi de repararea drumului dintre Nicopole şi Griviţa —
lucrarea aceasta a fost 'încredinţată batalionului de pionieri al primului regiment de
motorizate. Ruşii vorbesc acum cu cel mai mare respect despre aliaţii lor... Lupta
de la Plevna a oferit multe surprize. Dar cel mai surprinzător fenomen a fost fără
îndoială comportarea armatei române, conduită vrednică de o vitează armată euro
peană excepţional organizată».
*

— e) 27 septembrie, p. 2 : «La Plevna, soldaţii s-au luptat vitejeşte, la fel şi
ofiţeri, cu puţine excepţii, au executat misiunile încredinţate. Un batalion de eliită
a pierdut toţi ofiţerii lui, în timp ce dintr-un regiment întreg, au rămas doar 4.
Oricine este obiectiv nu poate decît să felicite România pentru vitejia armatelor sale,
pe care au mărturisit-o şi duşmanii ţării. Fără îndoială că egoismul împiedică pe ruşi
şi mărturisească victoriile şi serviciile aliaţilor lor, dar cei mai conştienţi dintre
ei adeveresc că starea lucrurilor s-ar fi schimbat cu mult dacă cei 40.000 de români
ar fi continuat să se afle încă în cazărmi la Calafat. La 13 august 1595, Mihai
Viteazul ucigînd cu mîna lui pe Caraiman Paşa la Călugăreni, lua ca trofeu de
război drapelul verde al profetului. După aproape trei secole, vitejia urmaşilor face
să continue acele frumoase tradiţii. Al doilea drapel verde, lucrat în aur, este adus
în România ca un valoros trofeu de răziboi. Eroul a fost bravul soldat din Ploieşti,
Ioan Grigore, care l-a smuls din mîinile duşmanului. Precedînd unui convoi militar,
.drapelul a fost adus aici «la Bucureşti» de deţinătorul acestuia cu mult fast pentru a
defila în faţa .statuii lui Mihai Viteazul de la Universitate... Inimile tuturor bat şi
lacrimi de bucurie inundă ochii celor prezenţi. Tăcere religioasă domină pentru o
clipă şi atenţia tuturor se îndreaptă spre statuie. Se pare că şi acela «Mihai Viteazul»
intenţionează să deschidă buzele şi să binecuvinteze pe bravul ostaş... Chipiul mili
tar al slavitului soldat este împodobit de 2 orificii, pe care le-au deschis sferele
duşmane, iar pieptul lui cu decoraţia Sf. Gheorghe şi Steaua Română» *.
1. Textul de mai sus este prezent şi-n paginile ziarului «Stoa» din 26 septembrie 1877.
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— f) <12 octombrie, p. 1 : «In timipul atacurilor întreprinse împotriva Plevnei
la 19, după miezul nopţii, românii au pierdut doi ofiţeri şi 283 m ilitari: 22 ofiţeri
au dispărut şi 621 de soldaţi au fost răniţi, cei mai mulţi uşor» 2.
I
3. Un alt ziar din anul 1877 şi anume «Stoa», referindu-se la eroismul armatei
române la Plevna, nota în paginile sale urmăitoarele :
— a) 28 august, p. 3 : «în fruntea diviziei române aflate lîngă Plevna şi care de
curînd s-a înfruntat cu turcii cu mult succes, este colonelul Grigore Lampă, un ofiţer
tînăr şi unul dintre cei mai bine instruiţi din armata română. De cînd a trecut Dunărea
şi a primit botezul focului în timpul căderii Nicopolului, divizia aceasta română s-a
distins întotdeauna şi pentru aceasta comandantului ei i s-a decernat decoraţia mili
tară din aur şi a fost menţionat în ordinele de zi ale armatei române şi ruse şi a
primit personal felicitările Marelui Principe Nicolae...».
— b) 6 septembrie, p. 1 : «De la 26 august pînă la 2 septembrie pierderile...
românilor... urcă la 3000 de soldaţi răniţi şi morţi şi 60 de ofiţeri. Moralul armatei
este extraordinar. Românii se luptă excepţional».
0

— c) 30 octombrie, p. 2 : «Ofiţerii armatei române, cei răniţi în luptele din faţa
Plevnei au ceruit şi li s-a acordat ea după însănătoşirea lor să se întoarcă» din nou
în rîndurile acestora. Deja mulţi se află faţă în faţă cu duşmanul, unii avansaţi în
grad, alţii purtători ai noii decoraţii româneşti ca «Steaua României», care în ultimul
timp s-a decernat şi multor ofiţeri superiori ruşi».
4. In fine, ziarul atenian «Efimeris ton sizitiseon» (Jurnalul de discuţii), în
cursul anilor 1877 şi 1878, insera în paginile sale, respectiv la Plavna următoarele:
— a) 28/10 decembrie, p. 3 : «...Asităzi p e la prînz, Ruşii şi Românii au intrat în
Plevna. împreună cu Osman Paşa s-au predat 70 de batalioane (40.000) cu 160 de
tunuri. Adil Paşa, Hasan Save Paşa, Tahfir Paşa şi alţii 20 (?) paşi au fost făcuţi
prizonieri».
— b) 6 ianuarie 1878 : «Se cade să ai fantezia lui Dante ca să descrii imaginea
Plevnei după predarea ei, unde am făcut excursie... Doar 15 români prizonieri au
fost găsiţi în viaţă... Cu toate acestea, românii îngrijesc pe turci creştineşte... în •
România sînt opt mii. Ceilalţi au luat drumul stepelor ruseşti».

II. Q r i v i t a
1. Ziarul «Laos» din anul 1877 evoca în paginile sale, privitor la eroismul osta
şilor români în luptele de la Griviţa următoarele :
— a) 9 septembmrie, p. 1 : «în timpul cuceririi redutei de la Griviţa s-au dis
tins cu totul aparte românii... Din a treia şi a patra divizie română au fost ucişi 269
şi au fost răniţi 1031».
— b) 17 septembrie, p. 3 : «Un soldat grec ce-şi satisface stagiul
militar în
cadrul armatei române scrie din Plevna la 7 septembrie, că atacurile românilor
din
29 şi 30 auguist împotriva redutei de la Griviţa au fost foarte distrugătoare şi că
ostaşii români au executat ordinul dat mai presus de aşteptarea tuturor şi au dovedit
o vitejie nemaiiîntîlnită».
2. Vezi şi ziarul «Stoa» din 12 octombrie 1877, p. 1, unde se menţionează aceleaşi lucruri.

V
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— c) 26 septembrie, p. 1 : «...Căderea redutei de la Griviţa se datoreşte
în
primul rînd românilor. Focul turcilor a fost ucigător, poziţia atacată e fortificată cu
măiestrie şi aşezată splendid, în schimb forţele de atac sînt insuficiente. Cu toate
acestea armatele române şi în special «dorobanţii» s-au aruncat în luptă cu
un
curaj şi o lipsă de teamă de necrezut şi au dat dovadă în acelaşi timp de o compor
tare militară ireproşabilă. Răniţii refuzau să predea armele lor chiar şi în interiorul
spitalelor : cînd regimentul 16 de rezerve a fost încercuit d e duşman şi se afla în
pericol s-au preocupat mai presus de orice de drapel pe care l-a rupt în mii de
bucăţele, din care fiecare soldat a luajt una».
— d) 10 octombrie, p. 2 : «în afară de marele drapel turc pe care l-au aca
parat românii pe reduta de la Griviţa, un batalion de husari ai românilor... au pus
stăpânire pe un drapel mic roşu, pe care este ataşată o semilună de aur şi un verset
din Coran. Drapelul acesta şi cele trei tunuri turceşti cucerite de la Griviţa au fost
aduse la Bucureşti...».
(
2. La rîndul său, ziarul «Stoa» din 30 septembrie 1877, p. 2, nota : «Apropierea
ruşilor de fortificaţiile duşmane de la Griviţa, pînă în prezent nu a fost aşa de
rapidă ca cea a românilor...».
9

3. Şi în sfîrşit, ziarul «Efimeris» din 19 octombrie 1877, p. 4, făcea respectiv
următoarea referinţă: «Principele Carol... a fost prezent la căderea Griviţei... Este
adevărat că expediţia aceasta a costat mult pe români, dar este de asemenea ade
vărat că independenţa obţinută prin sînge este mult mai sigură decît cea câştigată
prin târguieli diplomatice».
•

*

Rîndurile pline de admiraţie faţă de eroismul armatei române la Plevna şi Griviţa înserate în paginile ziarelor ateniene ale timpului sînt o mărturie grăitoare a
jertfei depuse de poporul- român în lupta pentru obţinerea independenţei sa le şi a
ecoului p e care ea l-a avut în presa străină. Ele ilustrează în acelaşi timp dorinţa
de libertate şi neatârnare a poporului român, iar pentru strănepoţii bravilor ostaşi
români căzuţi pe câmpurile de luptă, pe redutele Plevnei şi Griviţei, eroismul aces
tora constituie un permanent memento şi exemplu de urmat atunci cînd ţara le-o .
va solicita.
4

•

%

Ioan V. DURĂ

EPISODUL BUZOIAN 1907, ÎN PRESA LOCALĂ
Despre desfăşurarea răscoalei ţăranilor din 1907 în judeţul Buzău s-a publicat
cu cîţiva ani în urmă o lucrare specială \ iar după aceea a apărut studiul de sinteză,
Marea răscoală a ţăranilor din 1907 2. Dar, pentru că în ambele lucrări nu s-a utilizat
şi materialul informativ din presa locală, în cele c e urmează ne propunem să facem
aceasta, înfăţişînd însă numai ceea c e aduce noi elemente care conduc la o mai bună
cunoaştere a acestui sîngeros episod în specificul său local.
în momentul izbucnirii răscoalei, presa^buzoiană era reprezentată de două ziare,
organe ale celor două partide : Ordinea, organul partidului conservator şi Liberalul ,
organul partidului liberal. Cu apariţie săptămânală, în format mic şi cu paginaţie
redusă, ele aduceau, din acest motiv tehnic, ştiri rezumative şi erau prezentate şi
analizate — cum era şi firesc — prin prisma concepţiilor şi intereselor partidului pe
care îl reprezentau.
Prima ştire despre izbucnirea acestei mari insurecţii ţărăneşti o întîlnim în presa
buzoiană la 8 martie. Ziarul de nuanţă conservatoare «Ordinea» sub titlul Răscoalele
ţărăneşti din M o ld o va arată conistatativ că «suferinţele ţărănimii au întrecut orice
margini şi ele constă mai cu seamă în lipsa de pămînt, învoiri grele şi administraţie
jefuitoare. După urma acestor trei factori — conchidea autorul articolului — ţără
nimea are foarte mult de suferit».
Dacă sesizarea într-un ziar conservator a adevăratelor determinante ale răs
coalei surprinde, constatăm în schimb că autorul nu se poate detaşa de concepţia
generală a denaturării şi diversiunii. Pentru că, în încheiere, el exprică cauzele
imediate ale răscoalei prin ideea antisemitismului — exploatarea nemiloasă a aren
daşilor evrei în Moldova — cît şi prin sloganul «instigaţiei» făcută de partidul
tachi s t 3.
N
La Buzău, răscoala s-a declanşat chiar în oraş în dimineaţa zilei de 11 martie,
cînd peste 500 de ţărani au pornit, din oborul oraşului, manifestînd. Ziarul «Liberalul»
din acea z i 4, care avea pe prima pagină un apel — Către Populaţie — invitînd-o la
calm şi liniştirea spiritelor agitate, semăna diversiunea lăsînd să se înţeleagă în mod
nejustificat că a fost vorba de o manifestaţie pur antisemită. Problema însă fiind
lămurită în studiul special consacrat acestui eveniment, nu mai insistăm asupra e i 5.
Rămîne însă în atenţie numărul destul de mare al m anifestanţilor: peste 500.
Chiar dacă era zi de tîrg, numărul acestora veniţi ocazional nu putea întruni această
cifră. Explicaţie o dă însă acelaşi z ia r 6, care informa cititorii că procediîndu-se ca
măsură preventivă, la mobilizarea în ziua de 10 martie a regimentului 8 Buzău, pre
fectul a cerut, printr-o publicaţie tipărită, ca «toţi rezerviştii şi concediaţii, precum
şi toţi oamenii permanenţi aflaţi în concediu trebuie să pornească de îndată la corpu
rile lor». Din această greşeală s-a dat naştere în Buzău la «o îngrămădire de oameni
fără rost», care, trimişi înapoi acasă, au îngroşat rîndurile demonstranţilor».
-Episodul sîngeros petrecut la podul Buzăului în ziua de 12 martie, care s-a
soldat cu morţi şi răniţi, este relatat de -«Ordinea» sub -titlul Ziua de 12 martie la
Buzău, care conchidea că prin aceasta s-a dovedit încă o dată .«crudul adevăr că
represiunea cea mai energică este singurul remediu al mişcărilor violente» 7.
1. Gh. Ceauşel şi D. Ionescu, Răscoala ţăranilor din 1907 în judeţul Buzău, în «Studii şi articole
de istorie», voi. II, Bucureşti, 1961.
2. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1967.
3. «Ordinea», anul X, nr. 69, din 8 martie 1907.
4. Anul XII, nr. 10, din 11 martie 1907.
5. Gh. Ceauşel şi D. Ionescu, Răscoala ţăranilor din 1907 in judeţul B uzău , p. 369.
6. «Liberalul», anul XII, nr. 10, din 11 martie 1907.
7. «Ordinea», nr. 70, din 16 martie 1907.
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Relatînd cum s-a desfăşurat ciocnirea dintre armată şi răsculaţi, se nota că au
rămas morţi ,pe loc : Ion Rodqslav, Codreanu şi N icolae N. Vasile, ambii din comuna
Z ărn eşti; Niţă Tudor Radu din comuna Mărăcineni, Grigore Radoslav şi Ion Damian Codreanu din comuna Zilişteanca şi Ion Coroic din comuna Fundeni. Transpor
taţi în stare muribundă, au încetat din viaţă la s p it a l: Niţă Stanciu Grama şi Du
mitru Gh. Bucur din Mărăcineni. Se mai găseau răniţi în stare gravă la spital 7 inşi :
St. Ang^lescu, Dumitru Petre Băligel şi Mihai V. Dragu din comuna Fundeni, Ion
Dumitru Voinea din Scurteşti, Grigore Gh. Burlacu din Zărneşti, Ion Spiridon şi Stan
Ghiţă Ion, soldaţi cu schimbul din Mărăcineni 8.
Fără să schiţeze nici cea mai voalată compătimire, organul conservatorilor buzoieni, în frunte cu Al. Marghiloman de pe a cărei moşie sînt cei mai mulţi morţi şi
răniţi, încheia : «Fie ca acest dureros eveniment să servească de învăţătură la toţi».
Ştiri destpre modul cum s-a desfăşurat răscoala în satele de pe Valea Slănicului le dă ziarul «Liberalul», care prin titulatură îşi legitimează apartenenţa la
partidul care de la 13 martie guverna ţara «pacificînd» răscoala. Sub titlul Devastările
de pe V a le a S lă n icu îu i 9 — scrisori de la D. Periţeanu-Buzău — ziarul caută să
semene diversiunea şi să denatureze acţiunile revendicative ale ţărănimii de pe
această vale.
Prezentînd un tablou cu numele proprietarilor şi arendaşilor de pe această vale
care au avuit de suferit de pe urma răscoalei (al căror 'număr se ridica la 19),
autorul, văzînd totul prin optica vremii sale, călăuzit de această concepţie ofensa
toare, susţine în continuare, că majoritatea ţăranilor «au acţionat în necunoştinţă
de cauză, particiipînd la răscoală, fie prin contagiune fie ademeniţi de jaf».
Constatăm însă că autorul se contrazice imediat cînd subliniază ca «fitilul care
a pus foc exploziei au fost rezerviştii care s-au întors de la oraş, fiind chemaţi de
autorităţile militare fără să fie nevoie de ei». Olri, aceştia se informaseră la cazarmă
şi din ziarele centrale despre izbucnirea răscoalei şi ca o consecinţă practică a
însuşirii conştiente, a cauzei -acesteia, mulţi din ei îngroaşă rîndurile manifestanţilor
din orajşul Buzău în ziua de 11 m a rtie10. Numai aşa se explică faptul că numărul
acestora după ultimele informaţii, era duiblu, «de peste 1000»n . Mai mult, acelaşi
z ia r 12, întărea această afirmaţie cînd nota că inspectorul plaiului Slănic a raportat
«că devastările au fost făcute de rezerviştii care se înapoiaseră din Buzău, unde fu se
seră chemaţi din greşeală». A ceasta s-a petrecut însă nu numai în comunele de pe
Valea Slănicuîui, zona de maximă intensitate a răscoalei buzoiene, ci în întreaga
ţară, rezerviştii fiind socotiţi, «printre cei mai activi factori în propagarea răscoa
lelor». Şi întrucîlt ei constituiau «nucleul de bază al răsculaţilor», din rîndurile lor
«s-au recrutat conducători pe plan local ai răscoalelor» 13.
O formă generalizată de luptă a ţărănimii răsculate a fost atacarea şi incen
dierea conacelor moşiereşti. Prin aceasta, ţărănimea «în ura ei împotriva elementelor
exploatatoare, urmărea distrugerea oricăror urme care să amintească de prezenţa
acestora la sate» 14. în judeţul Buzău nu s-a înregistrat în această perioadă nici o
incendiere. în schimb, răsculaţii buzoieni, considerînd că oraşul Buzău era un cuib
puternic al exploatatorilor conservatori, în frunte cu Al. Marghiloman, aveau inten
ţia ca, pătrunzînd în oraş, să incendieze anumite proprietăţi. Amănuntul acesta ni-1
dă tot acest Perieţeanu care afirma că majoritatea acestora aveau la ei bidoane cu
gaz. Deci nu -era vorba de «tîlhării» cum eticheta proprietarul liberal această mani
festare, iar faptul că el sublinia că conacul său a fost scutit de devastare, întrucît
a dat pămînt ţăranilor, înlătură toate calomniile debitate anterior.
De asemeni, afirmaţia că unii ţărani au participat la răscoală fie forţaţi, fie
«prin contagiune» nu corespunde realităţii. Dacă aşa ar fi stat lucrurile, ce rost mai
8. Dăm numele morţilor şi răniţilor, întrucît ele n-au fost menţionate în lucrările anterioare.
9. «Liberalul», nr. 11, din 18 martie 1907.
10. Chiar prefectul, în telegrama adresată ministerului de interne, arăta că «astăzi o ceată de
rezervişti şi concediaţi împreună cu băieţi de prăvălie şi mahalagii, constituiţi în două grupuri de cîte
250 oameni, au produs desordini în oraşul Buzău» (Mihail Roller, Răscoala ţăranilor din 1907, Editura
de Stat, 1948, p. 463).11. Marea răscoală a ţăranilor din 1907, Bucureşti, 1967, p. 312.
12. «Liberalul», anul XII, nr. 10, din 11 martie 1907.
13. Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 561,
14.Ibidem, p. 556.
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avea afirmaţia sa că «liniştea, ajparentă a ţăranilor nu poate înşela .pe nimeni, ci
(ei — n.n.) aşteaptă retragerea trupelor pentru a reîncepe jafurile — cum îi plăcea
să eticheteze, la unison cu presa burgheză, această acţiune. Un ins forţat sau suges
tionat de moment nu mai aşteaptă reluarea acţiunii, mai ales cînd prin sate începuise
sălbatica represiune. Şi despre aceasta informa chiar autorul articolului care relata,
printre altele, că judecătorul de instrucţie şi procurorul continuă 'arestările, iar «pri
marii îşi satisfac acum pasiunile şi urile, denunţând pe cine vor» 15.
O dovadă tipică de modul cum ziarele burgheze buzoiene din aceaistă perioadă
îşi dezinformau cititorii, strecurînd în acelaşi timp insinuarea şi diversiunea, este şi
informaţia pe care o da «Liberalul» că autorităţile ’au descoperit imprimarea în tipo
grafia lui B. Davidescu din localitate a unei «foi» intitulată «Conştiinţa», prin care
«se instigau la răscoale sătenii din D obrogea»16. La prima vedere şi necercetînd
aceaistă «foaie», care, potrivit relatării, fusese confiscată, am bănui că era vorba de
o acţiune a socialiştilor, de vreme ce L. Hlatnic a fost arestat aici pe motiv că răspîndea manifeste s o c ia lis t e 17, iar la un soldat din Ţinteşti, comună în apropierea
oraşului Buzău, se găsise un manifest revoluţionar. în realitate însă nu era vorba
de «o foaie», ci de un ziar, în 4 pagini, de aceeaşi mărime ca a «Liberalului», care
se subintitula «ziar naţionalist», şi apărea sub conducerea unui comitet din Murfatlar. Ziarul avea ca scop lupta «contra duşmanului nostru de neam» şi ca antinomie
îşi propunea «să răspîndească pacea şi dragostea între oameni». în paginile lui, se
dezbăteau probleme locale, fără să se constate nici cea mai mică aluzie la răscoalele
ţăiăneşiti.
Pretextul instigaţiei care făcea parte din seria denaturărilor burgheze n-a lipsit
— după cum se vede — nici din paginile presei buzoiene. «Ordinea» 18, făcînd pro
cesul guvernării liberale timp de 40 de ani, sub titlul Se face lumină voia să demon
streze că «sîngeroasa tragedie» prin care a trecut ţara în aceste zile a zguduit din
temelie toate încheieturile statului nostru, spulbermd întreaga poleială sub care se
obişnuia să se înfăţişeze progresul moral şi economic realizat în aceşti 40 de ani.
După c e — în continuare — trage cîteva concluzii, văzute prin optica conserva
toare, ziarul sublinia că spiritele au fost otrăvite «şi de învăţăturile bolnave ale
unora din învăţători şi preoţi».
Această aifirmaţie se constată că nu e singulară. întreaga presă burgheză «încercînd să abată atenţia opiniei de la cauzele profund economice şi sociale care
au dat naştere marii ridicări la luptă a ţărănimii, a creat versiunea «instigărilor»,
concretizată în persoana învăţătorilor <şi preoţilor rurali» 19.
Documentele răscoalei atestă solidarizarea unei însemnate părţi a intelectualităţii
satelor cu lupt$ ţărănimii. La Buzău s-a semnalat acţiunea de solidarizare a învăţă
torilor Iacob Gogan din Policiori şi Ion Mihail din Băeşti, iar iniţiativa învăţătorilor
din Zilişteanca şi Vintilă Vodă în frunte cu I. Gh. Dumitraşcu — de a înfiinţa socie
tăţi economice sau întovărăşiri cum li se mai spuneau încă din 1897 primelor înto. vărăşiri din ţa r ă 20 — constituie un important aport la luminarea maselor ţărăneşti
şi deşteptarea conştiinţei de clasă a ţărănimii asuprite.
Pe teritoriul judeţului Buzău, care în 1907 însuma 107 comune rurale, s-au pro
dus acţiuni limitate, sporadice şi de o slabă intensitate în 41 c o m u n e 21. Din acestea,
acţiuni de o'm are amploare s-au înregistrat numai în comuna Zilişteanca, pe Valea
Gîlnăului şi mai în toate satele de pe Valea Slănicului, de la Mărăcineni pînă la
Vintilă Vodă. Adevărata răsco'ală desfăşurîndu-se numai în aceste comune, declanşîndu-se la 1 martie din Vintilă Vodă, explicaţia constă în pregătirea psihologică
făcută de aceşti învăţători prin iniţiativa lor, unică şi temerară la acea vreme, de
15. «Liberalul», nr. 12, din 27 martie 1907.
16. Ibidem, nr. 11,din 18 martie 1907, la rubrica «informaţii».
17. Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 637.
18. Numărul 71 din 24 martie 1907.
19. Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 649.
20. 1. O. Dumitrescu, înainte mergătorii . Istoricul asociaţiei generale a învăţătorilor din România,
Bucureşti, 1940, p. 64—66.
21. Gh. Ceauşel şi D. Ionescu, Răscoala ţăranilor din 1907 în judeţul Buzău, în «Studii şi articole
de istorie», voi. III, Bucureşti, 1961, p. 372.
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a ridica ţărănimea din punct de vedere economic, punîndu-o astfel la adăpost de
exploatarea proprietarilor şi arendaşilor prin cele opt întovărăşiri înfiinţate în 1897
în comunele de pe această vale, la care se adaugă Zilişteanca, unde locuia învăţă
torul Dumitraşcu.
In judeţul Buzău, ca şi în alte părţi ale ţării, înăbuşirea răscoalei în sînge
n-a putut înfrînge şi spiritul de nemulţumire şi împotrivire al ţărănimii crunt exploa
tate, care protesta energic încă din vremea Divanului A d-hac( prin condeiul repre
zentantului lor unionist Costache Moglan 22.
Cu toate că «Ordinea» anunţa la 24 martie că în timp ce ia sate continuă ares
tările, în judeţ nu mai e nici o efervescenţă şi ca drept consecinţă s-au înlăturat
patrulele de la bariere, se constată totuşi că realitatea este alta. Unii din arendaşi,
neînvă-ţînd nimic de pe urma acestei tragice zguduiri sociale, nu cedau la micşorarea
condiţiilor în care se încheiau învoielile agricole, iar alţii le sporeau. Din această
cauză şi în judeţul Buzău continuă frămîntări de natura celor semnalate în alte părţi
ale ţă r ii23. Astfel, la Jugureni, pe moşia marelui potentat conservator, Al. Marghi
loman, de unde pînă acum se plătea anual pentru o oaie învoită 1,50 lei, acum se
pretindea 4 lei, fapt care a atras nemulţumirea şi împotrivirea săten ilo r24. împotri
virea ţăranilor din Gherăseni a luat proporţii considerabile de vreme ce autorităţile
au fost nevoite ca în luna aprilie să trimită «în repetate rânduri» forţe m ilitare25.
O formă de împotrivire demnă şi curajoasă împotriva marilor moşieri, care
demonstrează ridicarea nivelului conştiinţei de clasă- asuprită, după reprimarea răs
coalei este aceea a ţăranilor din Fundeni.
Un ziar local arată că Al. Marghiloman a sfidat întotdeauna conştiinţa alegă
torilor şi a speculat nevoile lui, cumpărînd voturile. Omul care n-a azvîrilit bani
decît pentru a fi ales în Parlament, nefăcînd nimic în oraşul şi judeţul lui, sigur de
succesul electoral asigurat de bani, sfida şi ironiza masa alegătorilor prin afirmaţia
jignitoare că un cal de curse din herghelia lui de ar fi pus candidat la Buzău, el ar
fi ales. De data aceasta, insolenţa fără margini a fost barată de ţăranii de pe moşia
lui, Fundeni. întocmindu-se, în luna mai, listele de delegaţi spre a fi propuşi la cole
giul al IlI-lea, el a fost, cum era firesc, propus aici. N-a obţinut însă decît 7 voturi,
nefiind ales. Şi mai mult, ziarul «Voinţa» sublinia că ţăranii, din rîndul cărora au
murit cei mai mulţi la podul Buzăului, au pus în vedere primarului că dacă insistă
să-l aleagă îl vor sfîşia. Iar pentru a ilustra exploatarea nemiloasă a ţăranilor de
pe moşia Fundeni, acelaşi ziar, sub titlul Cum se poartă cl-l Marghiloman cu ţăranii,
publica ca o raritate prin greutăţile impuse, învoiala agricolă cu locuitorii de pe
moşiile Fundeni, Zărneşti şi T u rleasca26.
întrucît refuzul ţărănimii de a încheia învoieli agricole înrobitoare aproape se
generalizase, ministrul de interne punea ,în vedere autorităţilor judeţene de a între
prinde «opera de mediere între moşieri şi ţărani, pentru ca în schimbul unor con
cesii făcute cu ocazia noilor învoieli să se «normalizeze» situaţia la s a t e 27. Dînd
curs acestor instrucţiuni, unii prefecţi, printre care şi cel de la Buzău, au început
medierile. C. Iarca, înlocuitorul lui Anton Bărdescu, care reprimase răscoala, înce
pînd de la 22 martie s-'a deplasat în vederea încheierii învoielilor agricole în comu
nele Smeeni, Costeşti, Pogoanele şi Că'ldărăşti, unde desigur împotrivirea era mai
mare şi deci prezenţa lui era necesară acolo. Ziarul «Liberalul»28, relatînd această
ştire, lăsa să se înţeleagă însă că această acţiune a fost o iniţiativă proprie şi că
după ce a pacificat spiritele, respectivul prefect şi-a dat demisia.
Arestarea ţăranilor buzoieni după înăbuşirea răscoalei s-a făcut cu aceeaşi uşu
rinţă semnalată şi în alte părţi ale ţării, acţiunea transformîndu-se şi aici în bun
prilej de răzbunare din partea autorităţilor sau a proprietarilor şi arendaşilor29.
în această perioadă, cînd arestaţilor li se aplica un tratament inuman, iar zia
rele burgheze, excepţie făcînd «Neamul românesc», al lui N. Iorga, denaturînd carac
22. Sandu Tudor, Din frămîntările ţărănimii buzoiene in vremea Divanurilor Ad-hoc (1857),
în
«Studii şi articole de istorie», voi. X, Bucureşti, 1967.
23. Marea răscoală a ţăranilor din 1907, Bucureşti, 1967, p. 817—824.
25. «Ordinea», anul I,
nr. 75, din 19 aprilie 1907, sub titlul Cumetrie şi intervenţia armatei.
26. «Voinţa», anul I, nr.
2, din 26 mai 1907.27. Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 812.
28. Nr. 15 din' 22 aprilie 1907.
29. «Liberalul», nr. 12, din 27 martie 1907.
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terul acestei mari răscoale pe care presa germană o socotea război ţărănesc, cerea
sancţiuni exem/plare, doar presa socialistă .prin «România muncitoare» era alături de ei.
La Buzău, în acest timp se subliniază atitudinea demnă şi curajoasă a lui
Alexandru C. Popescu-Berea, care la 3 mai 1907, scoate ziarul săptămânal «Plugul»,
al cărui obiectiv era apărarea ţărănimii buzoiene implicată în acest dramatic e v e 
niment.
Articolul program, Scopul nostru , semnat de director, care de altfel scrie tot
materialul, intuind cî't se poate de corect cauzele acestei mari răscoale, ţinea să
arate dintru început că nu trebuie să mire pe nimeni celle ce s-au întîmplat, deoa
rece acestea au fost o consecinţă logică a tratamentului inuman aplicat ţărnimii de-a
lungul timpului.
Zugrăvind în continuare jalnicul tablou pe careJl înfăţişa întreaga ţară cu mii
de braţe pierdute, cînd ele ar fi putut lucra pentru prosperitatea şi apărarea ţării,
cu mii de femei lăsate văduve şi mii de copii rămaşi orfani şi fără hrana de toate
zilele, autorul se întreba asupra cui trebuie să ca|dă această culpabilitate30.
După ce subliniază cu tărie şi exemplificări plastice adevărata cauză a răs
coalei — mizeria de neînchipuit în care era ţinută ţărănimea — autorul. înfierează,
fără menajamente, ca principali vinovaţi, pe cei care au contribuit la aducerea ţăra
nilor în această situaţie. Dacă totuişi se caută provocatori, sublinia el, atunci ei
trebuie căutaţi în marii proprietari, care prin arendaşii lor au speculat ţărănimea
fără pământ «într-un mod barbar». Şi, în continuare, spunînd lucrurilor pe nume, se
arăta că vina cea mai mare în această problemă o poartă guvernele ce s-au pe
rindat la cîrma ţării şi qare au fost cu totul dezinteresate de soarta celor de jos
şi aceasta, pentru ,că în parlament nu există reprezentanţi ai ţărănimii, ci numai ai ma
rilor proprietari «ale căror interese sînt cu totul contrare alor noastre, iar colegiul
III a fost şi este un colegiu de minciună».
Articolele din acest ziar erau redactate, în marea lor majoritate, la persoana
întîia plural. De aceea, se arăta, în continuare, că «vom căuta să discutăm mai ales
aşa-zisa chestie ţărănească, ca unii care trăim în mijlocul ţăranilor, să arătăm relele
de care sufere şi să ne dăm şi noi întrucâtva părerile asupra soluţiilor ce trebuie
luate imediat spre a se pune capăt unei stări deplorabile ce există astăzi».
Dezbătând, în acelaşi număr, problema instigatorilor, sub titlul D-/ V asile M.
Kogălniceanu, se arăta, printre altele, că «învăţători, preoţi, care înainte de răscoale
pe căi legale, ca înfiinţare de bănci, luare de moşii în asociaţiuni, au căutat să mai
ridice înt'rucîtva populaţiunea de la ţară, arăitati fiind de către arendaşi şi proprietari,
cărora nu le plăcea, au fost torturaţi, legaţi cot la cot şi duşi la instrucţie. în judeţul
nostru este destul să pomenim numele unui Gogan şi Mihail, învăţători care fac fala
judeţului, pentru ca să ne facem o idee de modul cum s-a procedat după răscoale
şi torturile la care au fost suipuşi mulţi nenorociţi, deveniţi victime num'ai prin
simple arătări».
Reluînd în alt articol această problem, «Plugul», scria că n-au fost făcute
instigaţii şi deci nu trebuie căutaţi instigatorii. Din toate constatările 1s-a dovedit
că răscoalele n-au fost pregătite, ci au fost manifestări spontane, «ceva fatal, care
trebuia să se întîmple». Nu un presupus instigator ca V. Kogălniceanu — ţapul ispă
şitor — a putut determina un întreg popor să se ridice la luptă, «nu un Z e m e ş31
de la noi vorbind cu un singur om, după cum a reeşit din »toate constatările, a putut
mîna populaţia unui întreg plaiu să distrugă. Cauzele răscoalei au fost cu mult mai
mari, sublinia el, şi ele constau în dezinteresul permanent pe care clasa dominantă
l-a afişat pentru «clasa apăsată», «ţărănimea» şi în reaua guvernare a celor ce ne-au
condus până acum. «Instigaţia a fost o bubă ce de veacuri a săpat inima a şase mili
oane de locuitori, este rana care a cangrenat, este vărsarea unui pahar de venin care
s-a umplut, este mizeria. Da, mizeria, iată cauza răscoalelor, iată instigaţia, iată
instigatorul».
30.
Printre concluziile ce le trăgea de pe urma acestui eveniment presa conservatoare buzoiană reunea
şi sublinia, în opoziţie cu realitatea pe care o înfăţişează gazetarul de mai sus, «gradul înalt de
sălbăticie...» («Ordinea», nr. 71, din 24 martie 1907).
v
31.
Franz Zemeş, originar din Pleniţa-Dolj, era mecanic la moara din satul Măteşti. El a fost
socotit «capul răsculaţilor» din satele Potoceni, Măteşti şi Mărăcineni.
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Sub titlul Milă şi isrtare se arată că miile de ţărani de care sînt pline închi
sorile sînt trataţi inuman. Şi după ce se exemplifică concret unele din aceste trata
mente, de pe urma cărora ţăranii mor cu sutele, se încheia m obilizator: «Ei
bine,
acelora de care sunt astfel trataţi ţăranii închişi, le strigă/m : ajunge cu atîtea tor
turi barbare. Sunt Români, sunt fiii ţării şi nu se ştie dacă mîine nu se va .simţi
nevoie de ajutorul lor (...). Cei care au fost devastaţi au foist răzbunaţi prin sîngele
vărsat al multora şi prin torturile barbare aplicate celorlalţi.
Acum credem că e destul. Credem că a venit timpul să avem milă şi iertare
celor cari din cauza mizeriei au fost apucaţi de o boală psihologică, ca să zic aşa,
care a hotărît să facă ceea ce au făjţut».
în alt articol, Despăgubiri şi a m n i s t i e 32, în care se cerea amnistierea ţăranilor
arestaţi, se menţiona printre argumente şi faptul că «nu trebuie să se lipsească ţara
de atîtea mii de braţe. Este timpul muncii, mii de familii au rămas singure».
Atitudinea curajosului director n-a rămas însă fără urmări. In numărul
3 al
ziarului s ă u 33, el informa cititorii că gazetele sale au fast confiscate «sub bandă»,
spre a nu ajunge în mîinile ţăranilor, iar el a fost arestat şi maltratat «pentru că
am luat în mînă apărarea drepturilor păturei ţărăneşti, acea clasă atît de mult obijduită şi m-am hotărît de a lupta din răsputeri pentru îmbunătăţirea stărei sociale
şi economice a sătenilor, a milioane de oameni exploataţi de ,o mînă «de politiciei)i
fără scrupule».
«Plugul» şi-a continuat totuşi apariţia şi după acest act abuziv al autorităţilor
buzoiene şi în alt număr sub titlul «O faptă lăudabilă», după ce arăta că cei mai
mulţi dintre ţăranii arestaţi sînt nevinovaţi iar mulţi uşor culpabili, sublinia că deşi
li s-a permis să fie apăraţi de avocaţii Pompiliu Ioaniţescu şi Justin Stănescu, cei
mai mulţi din ei, datorită sărăciei, nu-şi pot pune apărător. Tânărul avocat, Muşat
Bivolaru, «animat de mare dragoste către poporul de la ţară, din mijlocul căreia s-a
ridicat, şi cunosoînd destul de bine nevoile ţăranului şi cauzele care l-au determinat
să facă ceea ce a făcut», s-a hotăriît să apere p e aceşti ţărani în mod g ra tu it34. .
Consecvent scopului propus de a lua apărarea ţărănimii implicată în răscoală,
într-un alt n u m ă i35, «Plugul» vestea cu titlu mare, pe prima pagină, Achitarea ţăra
nilor din comuna Cindeşti şi Mărăcineni. Relatînd, în acelaşi număr, cum s-a desfă
şurat procesul, da un rezumat din pledoaria avocatului C. Tomulescu-, care relevă
atît o corectă intuire a cauzelor răscoalei şi a situaţiei, cît şi o curajoasă expunere
a ei. Astfel, printre altele, el arăta că s-au adus spre judecată «oameni muncitori,
oameni de ordine, oameni care au îndrăznit să-şi expună viaţa luptînd pentru o idee,
pentru o cauză sfîntă, pentru o ameliorare în viaţa lor de toate zilele». Aceştia nu
pot fi izolaţi de clasa din care fac parte, «acea clasă muncitoare şi stăruitoare, cunos
cută sub numele de talpa ţărei (...). Veţi avea dar în vedere — se adresa el Curţii
cu juri — că veţi judeca această clasă întreagă cînd veţi judeca pe aceştia care nu
sînt decât nişte reprezentanţi ai acelei d ase».
în continuare, avocatul C. Tomulescu arăta că vina pentru care aceşti ţărani
sînt aduşi aici nu poate fi iarăşi izolată.
Rămînînd pe linia consecventei apărări a ţărănimii, ridicată la luptă pentru pămînt şi o viaţă mai bună, «Plugul», în articolul In chestia reformelor agrare 36, înfăţişa
adevăratele cauze care au determina această virulentă manifestare. Răul care a g e 
nerat evenim entele de tristă amintire — spune el — constă «într-un complex de
cauze datorită raportului economic ce există între proprietari şi ţărani, lipsei de
pămînt, lipsei de justiţie şi lipsei de cultură şi de îndemn către munca mai avanta
joasă şi o cultură mai raţională. «Toate aceste cauze, sublinia el, trebuiesc atribuite
«lipsei de prevedere şi a desintferesu!lui clasei guvernante pentru clasa stăpînită».
Dacă autorul articolului a sesizat cît se poate de corect adevăratele determi
nante ale acestui uriaş pîrjol, în schimb se constată că rezolvarea problemei n-o
putea vedea în mod radical, revoluţionar. De aceea, în continuare, el adaugă că ei
— adică ţăranii în numele cărora vorbea — nu cer să se ia cu forţa pământurile

.

32.
33.
34.
35.

«Plugul», nr. 1, 3 mai 1907, p. 3.
Din 20 mai 1907 în apelul Fraţi săteni, tipărit pe primat pagină.
«Plugul», anul I, nr. 5, din 14 iunie 1907, p. 3.
Nr. 7, din 15 iulie 1907.36. Nr. 8, din 22 iulie 1907.
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moşierilor spre a fi împărţite ţăranilor, dar «nici nu credem că e o dreptate ca numai
ei să trăiască şi noi să murim».
Apelînd, în continuare, la argumentul istoric că ţăranii sînt cei ce au păstrat
de-a lungul secolelor independenţa ţării şi deci se cuvine să se bucure şi ei de rodul
acestui pămînt apărat şi muncit de ei, autorul scrie : «Pămîntul acestei ţări produce
în abundenţă şi noi n-avean ce mînca, bogăţiile ţării noastre sunt nepreţuite şi cu
toate acestea noi trăim în sărăcie. Cauza ? nu ne sfiim de a răspunde : lăcomia nesă
turată a marilor proprietari de a stoarce aproape şi măduva din oasele bietului ţăran».
Este un fapt ştiut de toţi — sublinia eil — că ţăranul trăieşte în mizerie. Aceasta
însă se datoreste numai lipsei de pămînt, «punctul principal de unde izvorăşte în
treaga mizerie». Si ţinînd să arqumenteze cu date statistice oficiale geneza mizeriei
în care se zbătea ţăranul român atunci, autorul articolului arăta că deşi suprafaţa
agricolă a ţării noastre poate hrăni o populaţie de trei sau patru ori mai mare, cu
toate acestea «aproape cu toţii n-avem ce mînca, aproape cu toţii (ţăranii, n.n.)
trăim în cea mai neaqră mizerie». Şi cauza acestei crude realităti nu rezidă decît
în «împărţirea disproporţionată a acestei suprafeţe». Căci c îte v a mii de proprietari
posedă 1/3 din întreaga suprâfaţă, în timp ce din cei 6—7 milioane de locuitori, un
milion n-au nici o palmă de pămînt. Şi în faţa acestei triste situaţii se naşte între
barea le g itim ă : ce se face cu aceşti muncitori «în mare parte proletari», în timp
ce cîteva zeci de mii trăiesc «într-un lux ce te înspăimîntă» ? Pe considerentul că
singura ocupaţie a ţăranilor este agricultura şi cum cei mai mulţi din ei neavînd
pămînt sânt siliţi să lucreze., la proprietari, aceştia, profită de această situaţie, îi spe
culează «în mod barbar». «Iată de unde izvorăşte mizeria, conchidea el logic, iată
ceea ce i-a împins să facă ceea ce au făcut».
In această stare de tensiune, cînd cele două partide istorice se acuzau reciproc
şi într-o vreme cînd întreaga presă burgheză căuta cauza răscoalei în instigatori, în
acelaşi ziar apare un articol, intitulat destul de sem n ifica tiv : A d e v ă r a te le pricini
ale răscoalei de astă primăvară şi un mic l e a c 37. Articolul surprinde prin faptul că
autorul este un arendaş, care intuieşte cît se poate de veridic adevăratele cauze
şi are curajul de a le înfăţişa public denunţînd astfel pe cei dintr-o categorie cu el.
Reluînd pretextul instigatiei, care în compania denaturării burgheze deţinuse
primul loc al cauzelor răscoalei, autorul răspunde că toţi ţăranii au fost
«instiga
torii lor înşişi». Susţine aceasta cu tărie, pentru că a avut ocazia, datorită funcţiilor
pe care le-a avut, să se convingă că «în cugetul ţăranilor, în năzuinţele lor, există
o ură, pe care o moştenesc din tată în fiu împotriva acelora care adesea îi exploa
tează prea neomeneşte şi-i împing astfel din, zi în zi spre mizerie. Şi am credinţa
— mărturisea el în continuare — că acea ură nu se va putea şterge din sufletul lor
decît atunci cînd proprietarii de moşii în unire cu guvernul şi cu aleşii ţării le vor
da mijlocul să-şi poată agonisi un trai mai bun, un trai mai omenesc». în aceasta
rezidă cauza răscoalei. Pentru că dacă starea economică a ţărănimii ar fi fost cît
de cît mulţumitoare, «cugetul şi firea blîndă» cu care ţăranii sînt înzestraţi nu i-ar
fi împins la săvîrşirea actelor cunoscute. Dar se constată că autorul vede înlăturarea
râului nu din rădăcini, ci de la suprafaţă. De aceea afirmă, în continuare, că izvorul
tuturor pricinilor care an de an au dus pe nesimţite în mizerie marea majoritate
a ţăranilor este învoiala a g rico lă 38. A ceastă situaţie care permite exploatatorilor mo
şiilor să ia mai mult decît ţăranul nu mai poate dăinui fără urmări şi mai triste.
Rezolvarea n-o vede însă decît într-o ameliorare a dijmei la «una şi una» si în
propunerea ca 2/3 dintr-o moşie să fie cultivată de ţărani şi 1/3 de proprietar.
Cu toate aceste minusuri inerente concepţiei vremii şi ale propunătorului, atitu
dinea singulară a acestui arendaş e demnă de reţinut, ea constituind un preţios docu
ment de epocă prin care se sesizează adevăratele cauze ale răscoalei din 1907, într-o
vreme cînd ceilalţi din categoria sa le negau şi nu învăţaseră nimic de pe urma
acestei tragice zguduiri sociale.
37. Ibidem, p. 2. Acest arendaş din Buzău se numea R.Titescu şi fusese, după cum
controlor financiar şi inspector al unei societăţi de asigurare.

mărturiseşte,

38. De altfel, lupta ţărănimii a început ca o manifestare a unor cerinţe im e d ia te : îmbunătăţirea
prevederilor contractelor de învoieli agricole (Marea răscoală a ţăranilor din 1907, p. 554).
B.O.R
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Existenţa ziarului «Plugul», cu atitudinea sa curajoasă de apărare a ţăranilor
răsculaţi, s-a concretizat doar în 9 numere, apărute între 3 mai— 7 august 1907. Se
subintitula «organ al poporului» şi apărea sub conducerea unui comitet de în v ă ţă to r i,
preoţi şi săteni, director fiind tînărul AI. Pope seu-Berea, cu domiciliul în strada Tran
silvaniei, iar începînd cu numărul trei conducerea o ia Mircea Vernescu, doctor în
drept şi profesor la liceul Haşdeu. Ziarul era deci emanaţia unui grup de intelectuali
independenţi, profund ataşaţi de clasa din care ieşiseră. De aceea, se preciza că
este un organ «al intereselor poporului român atît de neglijat de toate partidele
politice aşa zise istorice». Şi pentru că se socotea că a sosit timpul ca poporul să-şi
afirme drepturile prevăzute în constituţie, se sublinia : «Luăm dar în mînă apărarea
drepturilor acestei clase obijduite, cea mai harnică şi cea mai numeroasă, care cu
munca ei nepregetătoare întreţine luxul celor cari au pretenţia de a cîrmui această
nenorocită ţară. Vom lupta din răsputeri pentru îmbunătăţirea stării sociale şi eco 
nomice a şase milioane de oameni exploataţi de o mînă de politicieni fără scrupule
graţie cărora ţara a ajuns la două degete de prăpastie».
După încetarea proceselor c^lor implicaţi în răscoală, ziarul nu mai rămâne
independent şi, spre regretul nostru, face propagandă liberală.
Din cele expuse pînă acum reiese că răscoala ţăranilor din 1907 la Buzău a
fost relatată şi comentată de presa buzoiană locală în mod eronat şi tendenţios. Cu
toate acestea, în paginile ei s-au strecurat unele amănunte care, în perspectiva tim
pului, întregesc ştirile cunoscute pînă acum şi explică în acelaşi timp de ce răscoala
a luat proporţii pe Valea Slănicului. Se remarcă dîrzenia ţăranilor buzoieni în a-şi
apăra dreptul la viaţă şi la pămîntul pe care l-au frământat de veacuri cu braţele
lor, chiar după înăbuşirea în sînge a răscoalei şi intr-un moment cînd detaşamentele
de represiune îşi exercitau acţiunea lor nefastă prin sate.
Un eveniment cu larg răsunet l-a constituit în această perioadă refuzul ţăra
nilor din Fundeni de a mai alege pe exploatatorul lor, marele moşier şi potentat politic, A.l Marghiloman.
Se remarcă şi în presa buzoiană motivul instigaţi ei din partea intelectualilor
satelor şi mai mult, ca un fenomen unic, din iniţiativa unui asemenea grup, apare
la Buzău un ziar «Plugul», care a luat cu tărie şi curaj apărarea ţăranilor răsculaţi,
în acelaşi timp în paginile lui s-a dezbătut aşa-zisa «chestie ţărănească» şi s-au
demascat, fără menajamente, adevăratele cauze econom ico-sociale ale răscoalei.

Pr. Gabriel COCORA
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125 DE ANI DE LA APARIŢIA CALENDARELOR ARHIEPISCOPIEI
SIBIULUI
)

Calendarul — carte a Arhiepiscopiei Sibiului — a intrat în cel de-al 125-lea
an de apariţie, fiind împreună cu «Telegraful Român» (care apare din 1835) cele mai
vechi publicaţii periodice cu apariţie neîntreruptă din ţara noastră.
în decursul anilor, calendarul sibian a purtat diferite numiri. De la anul apa
riţiei, 1853, şi pînă în anul 1922 se numea simplu «Călindariu», între anii 1923— 1949
«Calendarul bunului creştin», între anii 1950— 1952 «Almanahul creştin ortodox»,
iar din 1953 pînă azi «îndrumătorul bisericesc».
A ceastă publicaţie, editată de Arhiepiscopia Sibiului, a avut un rol însemnat
în viaţa credincioşilor români transilvăneni. Pînă în anul 1878 Calendarul a fost tipărit cu litere cirilice, iar din anul 1879, micşorîndu-se numărul cititorilor care mai
cunoşteau semnele cirilice la sate, a adoptat scrierea latină în ortografia fonetică,
folosită deja mai înainte de «fraţii noştri de un sînge şi o lege» din România, după
cum se spune în calendarul din 1879. Astfel, a contribuit la răspîndirea scrierii la
tine şi în Biserica Ortodoxă din Ardeal şi prin aceasta, la întărirea sentimentului
naţional şi al frăţiei cu cei de peste munţi.
Redactorii acestor calendare nu sînt cunoscuţi întotdeauna cu certitudine, ei
fiind desigur aceiaşi cu redactorii Telegrafului Român. Dintre redactorii şi colabo
ratorii cei mai însemnaţi amintim pe : Pavel Vasici, Zaharia Boiu, N icolae Ivan, M i
ron Cristea, Matei Voileanu, Ioan Lupaş, Onisifor Ghibu, Enea Hodoş (după 1918),
preot N icolae Onica (1940— 43), Pr. Gheorghe Secaş (1944— 45), Prof. Dumitru Că
lugăr (1946— 67) şi consilier Gheorghe Papuc (din 1968).
Prin conţinutul lor, aceste Calendare sînt azi preţioase izvoare pentru între
girea cunoaşterii unor crîmpeie din viaţa Transilvaniei de altădată.
*

*

în mare, prima parte a Calendarelor cuprindea date importante din istoria Ţă
rilor Române sau din istoria omenirii, urmată de partea calendaristică propriu-zisă
cu indicarea sărbătorilor ortodoxe şi consemnarea unor date despre organele de
conducere ale -Bisericii Ortodoxe din Transilvania. Urma partea literară, cuprinzînd
articole cu caracter literar, istoric, pedagogic, 'economic, etc.
Partea a treia consemna tîrgurile din Transilvania, Ungaria, Banat şi din ju
deţele apropiate din România (nordul Olteniei şi Muntenia («apoi «cursul poştelor»
din Transilvania, Ungaria şi România.
Importanţa istorică a Calendarelor sibiene constă, în primul rînd, în publica
rea aşa-numitului «Şematism» al Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, între
anii 1852— 1948. în aceste «Şamatisme» erau consemnaţi : ierarhul fiecărei eparhii
din Mitropolia Ardealului, consilierii eparhiali, membrii sinodului eparhial şi ai Con
gresului Naţional Bisericesc, protopopii eparhiali, profesorii Institutului teologic-pedagogic al eparhiei transilvănene şi ai lic e e lo r , confesionale ortodoxe. Din anul 1881
s-a adăugat tabelul parohiilor şi preoţilor din Arhiepiscopia Sibiului, iar din 1882 şi
numele învăţătorilor confesionali şi numărul credincioşilor fiecărei parohii. Înctepînd
cu anul 1935 sînt publicate date mult mai complete privind fiecare parohie din Mi
tropolia Ardealului.
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Calendarele publică între anii 1885— 1918 listele «stipendenţilor», adică bursie
rilor Arhiepiscopiei Sibiului, din care putem cunoaşte numărul mare de studenţi,
elevi şi meseriaşi, care şi-au făcut studiile cu sprijinul material al Bisericii.
Calendarele — carte de la Sibiu — au îndeplinit şi un rol cultural-educativ.
Reproducînd în paginile lor operele scriitorilor noştri clasici, au dus în casa citito
rilor români din Transilvania marile creaţii literare ale scriitorilor de peste munţi
şi prin ele cuvîntul românesc, care unea pe fraţii de acelaşi neam, cultivînd dra
gostea faţă- de patria străbună.
Prin aleasa lor limbă literară, aceste bucăţi de lectură au contribuit la cu l
tivarea limbii literare româneşti în Transilvania.
Poezia, în special cea patriotică, este cea mai des întîlnită în paginile Calen
darelor sibiene, încît o grupare a acestora ar constitui o adevărată antologie a poe
ziei clasice româneşti. întîlnim poezii de : V. Alecsandri, D. Bolintineanu, Gr. Alexandrescu, G. Coşbuc, Şt. O. Iosif, O. Goga ş.a.r care zugrăvesc pe eroii neamului
românesc, năzuinţele şi cuceririle acestuia, cucerirea independenţei (Calendar 1879)
şi cîntă patria străbună în care s-au născut aceşti eroi.
Partea literară era întregită cu poezii ale unor teologi sibieni ca : Zaharia Boiu
şi Sebastian Stanca şi cu lucrări în proză ale scriitorilor noştri clasici (Al. Vlahuţă,
B. Şt. Delavrancea, I. L. Caragiale şi mulţi alţii). După anul 1918 s-au publicat scurte
schiţe sau istorioare din clasici ai literaturii universale (Petofi, Tolstoi, Sienkievicz,
O. Wilde, G. Papini).
Materialul istoric publicat în aceste Calendare, deosebit de bogat, urmărea să
insufle cititorilor sentimentul dragostei de neam, să facă din ei buni români şi să
le întărească credinţa în unirea tuturor românilor într-o singură ţară. Amintim cîteva
articole de acest fe l: Schiţe din viaţa lui Mihai Viteazul (Calendarul 1861), Pindul
şi Carpatul, Episod din Resbelul Independenţei (Calendarul 1884), Povestea lui Ştefan
cel Mare şi Sfînt (Calendarul 1905), Cine eşti, de unde eşti ? Povestea trecutului nos
tru, după cartea : «Din trecutul nostru» de Al. Vlahuţă (Calendarul 1908).
Nu lipsesc nici problemele de istorie bisericească, ca de exemplu : încreştinarea românilor (Calendar 1851), sau crîmpeie din viaţa bisericească transilvăneană.
Rolul culturalizator şi instructiv-educativ al Calendarului — carte de la Sibiu
este întregit prin publicarea unor articole privind viaţa culturală din Transilvania
şi de peste munţi şi prin expunerea unor probleme pedagogice pe înţelesul maselor.
Un cuvînt în privinţa creşterii (Calendar 1857), înţeleapta educaţie fizică (Calendar
1862— 1863), învăţătorul în şcoală, de Spiridon Popescu (Calendar 1913), Alcoolismul
în şcoală, de Aurel Bratu (Calendar 1907), sînt cîteva din sfaturile instructiv-educative transmise maselor largi de cititori.
Calendarul — carte a avut şi un caracter practic, fiind un permanent îndru
mător al ţăranilor români pentru îmbunătăţirea situaţiei lor economico-socială. Pavel
Vasici, pedagog şi naturalist, publică în Calendarele 1852—56 lucrarea sa «Despre
grădini», un adevărat curs de agronomie, primul de acest fel în limba română.
Caracterul practic se întregeşte prin publicarea datelor tîrgurilor, «Cursul poş
telor», prin sfaturi medicale, probleme meteorologice şi alte probleme de real folos.
Conţinutul Calendarului de la Sibiu se schimbă după anul 1918, punîndu-se de
acum accentul pe articolele cu caracter religios-moral, pentru zidirea sufletească a
credincioşilor. Se reduc treptat, pînă la dispariţie, îndrumările agricole, economice,
comerciale, etc.
Materialul istoric se continuă pînă azi, elogiindu-se şi cinstindu-se personali
tăţile istorice marcante din viaţa poporului şi Bisericii noastre, ca de exemplu : Horia, Cloşca şi Crişan, Tudor Vladimirescu, Avram Iancu, Gheorghe Lazăr, mitropoli
tul Andrei Şaguna şi alţii.
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înfiinţarea Patriarhiei Române este întîmpinată de Calendarul din 1925 cu
multă bucurie. Se sublinia atunci aportul adus de Biserica Ortodoxă Română din
Transilvania, prin Statutul Organic şagunian, în stabilirea normelor canonico-administrative, după care s-a organizat şi a funcţionat Biserica Ortodoxă Română.
între anii 1931— 1935 se publică date biografice ale preoţilor decedaţi în cursul
anului, deosebit de preţioase ca material documentar.
După anul 1944 Calendarul sibian oglindeşte viaţa cea nouă din patria noastră
şi din Biserica Ortodoxă Română în cuvinte edificatoare. Pe lîngă ridicarea morală
a credincioşilor, îndrumătorul bisericesc urmăreşte şi formarea patriotică a preoţi
lor şi a credincioşilor. între problemele majore tratate de îndrumător, în ultimele
trei decenii, se numără : pacea şi securitatea în lume, munca, industrializarea ţării,
colectivizarea agriculturii, transformările de orice natură din patria noastră, fru
museţile naturale ale ţării, grija faţă de monumentele de artă bisericească etc. Viaţa
ţării este oglindită azi în îndrumător, la rubrica «Republică — măreaţă vatră».
Articolele cu caracter bisericesc se ocupă cu viaţa nouă a Bisericii noastre :
alegeri de ierarhi, reîntregirea Bisericii, canonizarea sfinţilor români, legăturile cu
alte Biserici creştine, mişcarea ecumenică, cronici bisericeşti de tot felul etc. Alte
subiecte tratează probleme speciale de Dogmatică, Morală, Liturgică, Noul şi Vechiul
Testament.
Din anul 1955 a apărut o nouă rubrică : «îndrumări tipiconale», pe anul în curs,
deosebit de folositoare preoţilor şi cîntăreţilor.
Un mare accent s-a pus, începînd cu anul 1952, pe cunoaşterea şi trăirea ade
vărurilor de credinţă ale Bisericii, cunoaşterea cultului ei, expuse prin articole şi
predici, devenind acest Calendar un adevărat îndrumător bisericesc.
Cu ocazia diferitelor aniversări, îndrumătorul bisericesc a subliniat importanţa
unităţii naţionale, prin revenirea Transilvaniei la patria-mumă şi importanţa reîntre
girii bisericeşti din 1948.
în concluzie, putem spune, că în ultimii treizeci de ani cuprinsul îndrumăto
rului bisericesc este mult superior faţă de trecut, articolele publicate în paginile lui
constituind o lectură aleasă şi instructivă pentru toţi cititorii lui. Astfel, acesta şi-a
adus o contribuţie însemnată la întărirea vieţii sufleteşti a credincioşilor şi la for
marea lor cetăţenească-patriotică.
Dorim Calendarului sibian, «îndrumătorul bisericesc», o cît mai lungă şi mai
fructuoasă apariţie.
*

Pr. Liviu STREZA

‘.i

»

PREOTUL PROFESOR IOAN LUPAŞ, ISTORIC AL BISERICII
ORTODOXE ROMÂNE *
La 9 august 1975, s-au împlinit 95 de ani de la naşterea preotului profesor Ioan
Lupaş, una dintre figurile reprezentative de intelectuali transilvăneni, care prin scri
sul său a adus o contribuţie substanţială la aprofundarea unor probleme şi din do
meniul istoriei Bisericii Ortodoxe Române.
Născut în anul 1880 în Săliştea Sibiului, Ioan Lupaş rămîne orfan de tată la
vîrsta de 2 ani. între anii 1886— 1890, urmează şcoala primară în Sălişte, dovedindu-se a avea o «inteligenţă ageră, seriozitate prematură, o deosebită modestie şi un .
temperament liniştit» \ Cursurile secundare le face la Sibiu şi Braşov, unde a avut
coleg pe Octavian Goga. Studiile universitare le urmează la Budapesta, specializîndu-se în istorie şi limba latină. în anul 1904 îşi ia doctoratul, cu teza Biserica grecoortodoxă din Transilvania şi unirea religioasă în cursul veacului al X V III-lea» şi tot
în cursul acestui an este hirotonit p r e o t 2. Funcţionează ca profesor la Seminarul
andreian din Sibiu între anii 1905— 1909, după care este numit protopop la Sălişte.
Acum, propune înfiinţarea «Fondului Şaguna» cu scopul ca din veniturile acestuia,
să se poată tipări şi răspîndi broşuri ieftine pentru luminarea poporului. Aşa a luat
naştere «Biblioteca Şaguna», al cărei redactor a fost ales chiar el şi «din care, în
anii 1910— 1918 au apărut 56 numere răspîndindu-se prin casele ţăranilor în multe
zeci de mii de exemplare» 3 în această colecţie a publicat o bună parte din scrierile
sale cu caracter profan sau strict bisericesc. Pentru meritele sale pe tărîm istoric,
în anul 1914 este ales membru corespondent al Academiei Române, iar peste doi ani,
membru activ. în acest forum, ajunge preşedinte al Secţiei istorice între
anii
1932— 1935. Pe lîngă funcţiile ecleziastice, a îndeplinit şi unele cu caracter laic : pro
fesor universitar, începînd cu toamna anului 1919, ministru al Sănătăţii şi Ocrotirilor
Sociale (1926— 1927) şi ministru al Cultelor şi Artelor (1937— 1938).
Preotul profesor Ioan Lupaş a mai condus Anuarul Institutului de Istorie N a 
ţională (Cluj), — 1921— 1942, tom. I—VIII, Biblioteca aceluiaşi Institut, 1928— 1942,
precum şi biblioteca istorică «Astra» (Cluj) 1928— 1934, fiind în acelaşi timp şi ini
ţiatorul seriei de «Documente istorice transilvane».
Opera sa istorică a fost publicată în peste optzeci de periodice sub diferite
semnături ca : Justus, Veridicus, Veras, Verii,' Delamargine, Un dascăl din Ardeal,
Bănăţeanul, I. P. Vasici, precum şi cu iniţialele numele său, I. L. L. sau chiar nu- '
* Lucrare de seminar întocmită în cadrul pregătirii doctoratului în teologie sub îndrumarea P. C.
Pr. Prof. Niculae Şerbănescu, care a dat şi avizul pentru publicare.
(
1. D. Lepădat, Amintiri dintr-o viaţă închinată binelui obştesc, în Omagiu lui Ioan Lupaş, la împli
nirea vîrstei de 60 de ani, august 1940, Bucureşti, 1943 (în continuare se va cita Omagiu...).
2. Idem, Dr. Ioan Lupaş, în «Cuvîntul Poporului», 1926, nr. 3, p. 3.
3. Idem, Amintiri..., p. 470.
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mele întreg Ioan Lupaş
A continuat să scrie şi isă publice pînă în pragul morţii,
iar munca sa de peste. 60 de ani, i-a fost răsplătită5. Se stinge din viaţă la 3 iulie 1976,
fiind .înmormîntat la Mînăstirea Cernica.
Istoric al Bisericii O rto d o x e R o m â n e 6. — Din totalul publicaţiilor preotului
profesor Ioan Lupaş, o bună parte se referă la problem e din istoria Bisericii O r t o 
d o x e Române. A cestea au văzut lumina tiparului în publicaţii ca : Anuarul A c a 
d e m ie i T e o lo g ic e O r t o d o x e Rdmâne (ICluj), Anuarul liceului o rto d o x «Andrei Şaguna» (Braşov), «Biserica Ortodoxă Română», «Biserica şi Şcoala» (Arad), «Foaia
Diecezană» (Caransebeş), «Revista Teologică» (Sibiu), «Mitropolia Ardealului», «Mi
tropolia M oldovei şi Sucevei» ş.a.
Astfel de probleme au fost multiple şi de nuanţe diferite. L-a preocupat timpul
pătrunderii creştinismului la români, în articole ca : Legea s t r ă m o ş e a s c ă 7, unde,
printre altele, afirmă că «românii totdeauna au fost amintiţi ca popor creştin» ;
Sfîntul mucenic Nichita Romanul, apostolul nostru» 8, şi Temeliile traiului n o s t r u 9,
în care se elogiază legea şi limba strămoşească a românilor de pretutindeni.
Născut pe plaiuri transilvane şi interesat direct de v e c h im e a organizaţiunii
bisericeşti a acestei provincii româneşti, profesorul Ioan Lupaş a încercat în cîteva
studii să aprofundeze şi să lămurească această problemă. Astfel, în articolul : «A
existat în Transilvania episcopie ortodoxă înainte de întemeierea regatului un
gar» 10 caută să precizeze că a existat o astfel de episcopie aici înainte de Mihai
Viteazul (1593— 1601), citînd dovezi istorice din 1581 şi 1583. Datorită ivirii unor
dispute în cercul unor istorici de la începutul secolului al XX-lea, autorul afirmă
că «au fost examinate din nou mărturiile din secolul al X-lea şi al Xl-lea, din care
se poate cunoaşte de asemenea existenţa unei organizaţiuni bisericeşti ortodoxe
între Carpaţi şi Tisa, înainte de a se fi aşezat ungurii în regiunea aceasta. Dovezile
se găsesc în izvoare greceşti, slavone şi ungaro-latine». A ceastă problemă a mai
fost dezbătută, cu titlu şi conţinut asemănător, şi în alte publicaţii ale sale, ca :
V ech im ea ortodoxiei transilvane 11 precum şi V o e v o d a t u l Transilvaniei în secolele
XII şi X III» 12, unde susţine, citînd pe istoricul maghiar Kovari Lâszhe, că «busola
Transilvaniei părea fixată cu totul spre Răsărit, mai ales din cauză că populaţia ei
aparţinea în majoritate bisericii răsăritene». în plus, adaugă mărturiile a trei scrii
tori b izan tin i: Skyli'tzes şi Kedrenos din secolul al X l-lea şi Zonaras din secolul
al XlI-lea, care vorbesc d e sp r e . vechim ea organizării bisericeşti de aici.
Referitor la organizarea bisericească din Transilvania, cît şi din România în 
tregită, a publicat : Situaţia elem entului o rto d o x din O radea Mare în secolul
XVIII 13, şi Doisprezece peţitori ai episcopiei transilvane v a c a n te de la 1796— 1810 l4.
Din numărul total al acestor «peţitori», şase erau români : «arhimandritul Isaia Bălăşescu şi Nistor Ioanovici, protopopii N icolae Huţovici din Hunedoara, Ioan Popovici din Hondol şi N icolae Panovici din Braşov şi capelanul protopopesc V asile
4. L. Kalu&tian, Facsimile, Bucureşti, 1975, p. 194.
5. Ştire comunicată de fiica preotului profesor Ioan Lupaş, doamna profesoară Marina I. Vlasiu
din Bucureşti, str. Clucerului nr. 68, căreia îi aducem mulţumiri pe această cale, fiindcă ne-a pus la
dispoziţie voi. al V-lea din Studii istorice.
6. Pentru publicaţiile preotului %profesor Ioan Lupaş, am consultat şi lista întocmită de Ioachim
Crăciun, în Omagiu..., p. XXVII—LXVIII.
7. In «Ţara noastră», I, (1907), p. 119—123.
8. în «Tribuna», XV (1911), nr. 201, p. 1—2.
9. Sibiu, 1912, (Biblioteca Şaguna, nr. 4—5).
10. în «Biserica Ortodoxă Română», LII (1934), nr. 3—4, p. 149—153.
11. In «Universul», LI (1934), nr. 195, p. 1—2 ; I. Lupaş, Studii istorice, voi. V,Sibiu-Cluj,
1945—
1946, p. 65—69 (în continuare se va cita I. Lupaş, Studii..., V).
12. Bucureşti, 1936. Extras din «Analele Academiei Române. Memoriile Secţiei istorice», seria III,
t. XVIII, mem. 3, Bucureşti, 1936, p. 1—32; I. Lupaş, Studii, conferinţe şi comunicări istorice, voi. II,
Cluj, 1940, p. 3—32 (în continuare se va cita I. Lupaş, Studii..., II).
13. In «Biserica Ortodoxă Română», LII (1934), nr. 9—10, p. 584—587 ;«Universul»,
LI (1934),
nr. 288, p. 6.
14. Braşov, 1916, extras din «Gazeta Transilvaniei», LXXIX (1916), nr. 120, p. 1—2 ; nr. 121, p. 1—2 ;
nr. 122, p. 1—2 ; nr. 123, p. 1—3 ; nr. 124, p. 1—2 ; I. Lupaş, Studii, conferinţe şi comunicări istorice,
voi. I, Bucureşti, 1928, p. 407—430 (în continuare se va cita I. Lupaş, Studii..., I).
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Moga din Sebeşul săsesc cinci erau sîrbi : episcopul bănăţean Ioan Ioanovici, arhi
mandriţii Paul Kengelatz din mînăstirea Sîn-Georgiu şi Sinesie Radivojevich din mî
năstirea Mesici, protopopul Avram Petrovici din Neoplanta şi preotul Ioan Mihalovici din Pesta. Un peţitor de origine cam dubioasă, era Timotei Moloch, fost arhi
episcop în Sardis». Fiecare din aceşti candidaţi îşi revendica dreptul la scaunul de
episcop, dar îndreptăţiţi erau numai unii, care se remarcau prin calităţi deosebite ca :
Isaia Bălăşescu, Nestor Ioanovici şi Pavel iCengelatz. în această competiţie, cîştigul
a fost de partea lui Vasile Moga (1811— 1845).
Actului istoric al înfiinţării Patriarhiei Române (1925) îi dedică următoarele ar
ticole : Patriarhia românească 15 şi Patriarhia românilor 1(j.
O deosebită atenţie a acordat istoricul Ioan Lupaş, cărţii bisericeşti tipărite în
limba română, precum şi rolului jucat de aceasta în viaţa credincioşilor români de
pretutindeni. Astfel, în cursul anului 1912, publică : Sfînta Scriptură în limba românească 17, o prelegere poporală rostită în Sălişte la 15 noiembrie 1909. în cuprinsul
ei se face un istoric al tipăriturilor în limba română, începînd cu Catehismul din
1544, şi mergînd pînă la Biblia lui Andrei Şaguna (1855— 1858). Vorbind despre Rolul
tiparului în pregătirea unităţii naţionale l8, I. Lupaş menţionează tipăriturile biseri
ceşti care au contribuit la înfăptuirea unităţii naţionale. «Recunoştinţă perpetuă se
cuvine tuturor străduinţelor nobile ale tiparului românesc, îndreptate spre continua
rea cu rîvnă a bunelor tradiţii de închegare şi înfrăţire naţională a românilor de
pretutindeni, prin slova de lumină care fecundează gîndirea şi înalţă simţirea spre
orizonturi senine, pregătind calea progresului intelectual şi moral-patriotic». în «Bi
ruinţa limbii şi a culturii române în cursul veacurilor X V I — XVII» l9, se scoate în
evidenţă faptul că prin contribuţia ierarhilor din cele trei ţări române «au putut fi
îndrumate spre izbîndă vechile strădanii pentru afirmarea drepturilor limbii româ
neşti atît în nordul cît şi în sudul Carpaţilor». Se aminteşte apoi aportul adus de ti
păriturile din Ţara Românească) şi Moldova, oare au reuşit să străbată «pretutindeni
la români..., găsindu-se pînă în timpul de faţă exemplare din aceste tipărituri — pre
gătitoare şi praznice ale unităţii naţionale — prin altarele smeritelor biserici de la '
sate răsfirate pînă în cele mai dosite unghiuri ale pămîntului românesc». în Făuri
torii unităţii naţionale 20, se demonstrează că la înfăptuirea acestui deziderat, a par
ticipat şi Biserica prin tipăriturile ei. Se mai scoate în evidenţă dărnicia voievozilor
munteni şi moldoveni, faţă de Biserica din Transilvania. De asemenea în perioada pro
pagandei calvine printre ortodocşi «smeriţi călugări şi dieci pribegi» făceau să pă
trundă cărţile tipărite dintr-o parte în alta a ţărilor române.
Cu privire la pătrunderea reformei religioase în Transilvania şi la efectele ei,
în articolul intitulat Influenţa reformaţiunii asupra bisericii româneşti clin A r d e a l în
secolul X V I 21, I. Lupaş scoate în relief rolul pozitiv pe care l-a avut Reforma .reli
gioasă în această provincie, prin introducerea limbii române în Biserică şi prin tipă
riturile româneşti din acest secol afirmînd că : «înnoirea adusă de reformaţiune prin
introducerea limbei române, a fost primită cu bucurie de mulţi preoţi şi vlădici lu
minaţi».
Ruptura fraţilor ortodocşi din Ardeal din 1698 de pe vremea mitropolitului A ta
nasie Anghel, precum şi încercările de unire de după aceea, făcute însă fără un re
zultat pozitiv, au atras atenţia preotului profesor Ioan Lupaş, care a publicat mai
multe studii şi articole pe această temă.
Primul dintre ele, a fost chiar subiectul tezei sale de doctorat, intitulat Biserica
greco-ortodoxă din Transilvania şi unirea religioasă în cursul veacu lu i al XVIII-lea 22r
15. In «Cuvîntul poporului», VII (1925), nr. 2, p. 1 ; «Societatea de mîine», II (1925), p. 4.
16. Cluj, 1925, extras din «Biserica şi şcoala», XLIX (1925), nr. 13, p. 3—5, nr. 16, p. 8—9 ; nr. 17„
p. 5—6 ; nr. 18, p. 5—7.
17. Sibiu, 1912.
18. în Almanahul Graficei române, Craiova, 1931, p. 86—94.
19. I. Lupaş, Studii, conferinţe şi comunicări istorice, voi. IV, Sibiu, 1943, p. 67—82 (în continuare
se va cita, I. Lupaş, Studii..., IV).
20. în «Cuvîntul poporului», VII (1925), nr. 3, p. 1—2.
21. In «Transilvania», XLIII (1917), nr. 1—6, p. 1—12.
22. A z erdâlyi gorog keleti egyhăz es a vallăs-unio a XVIII szăzad folyamân Bolcseszetdoktori
ârtekezâs, Budapest, 1904.
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căreia i-au urmat alte scrieri ca : Petiţia unui beiuşan pentru înlăturarea d i v e r g e n 
ţelor confesionale dintre români — 10 iunie 1786 23, în care se arată că această cerere
a fost adresată pe cale oficială de preotul Mihail Pop, împăratului Iosif al II-lea,
«propunînd înlăturarea imediată a divergenţelor confesionale dintre români, ca să
nu mai fie «uniţi» şi «neuniţi». într-un articol intitulat O încercare de unire a bisericilor
române din Transilvania la anul 1798 24r se arată că pentru aducerea la îndeplinire
a acestei doleanţe, vicarul Popovici şi notarul Aron Budai, au înaintat la 1 februarie
1798 monarhului o cerere în 4 puncte în care erau formulate «condiţiile reunirii ro
mânilor într-o singură biserică». Cu toate că această propunere «n-a putut să aibă
nici un rezultat, dorinţa de a fi toţi românii iarăşi laolaltă în biserica străbună, a>
rămas vie în multe suflete». Alte scrieri legate de problema u n i a ţ i e i : Atitudinea
preoţimii faţă de problema unificării b i s e r i c e ş t i 25, şi Dezbinarea bisericească a ro
mânilor ardeleni, în lumina d o cu m en telo r din întîia ju m ăta te a vea cu lu i al XVIIIlea 2C), în care face o amplă expunere a lucrării lui Silviu Dragomir, intitulată : Istoria
dezrobirii religioase a românilor din A rdeal în secolul XVIII (Sibiu, 1920). Este ana
lizat actul unirii şi zbuciumările sufleteşti ale celor 38 de protopopi, care au semnat
acest act. De asemenea sînt descrise peripeţiile prin care a trecut Atanasie Anghel
după lepădarea de credinţa ortodoxă şi rehirotonirea sa la Viena de către romanocatolici. Se subliniază statornicia în credinţa ortodoxă a braşovenilor, care au în
treţinut legături cu mitropoliţii Ungrovlahiei ca : Teodosie, Antim Ivireanul, Mitrofan şi Daniil. Interzicîndu-li-se să mai aibă raporturi cu Ţara Românească, braşovenii
şi-au întors privirea spre episcopia Rîmnicului şi chiar spre mitropolia sîrbească din
Carlowitz. Se mai aminteşte de sfîrşitul tragic al episcopului Inochentie Klein la
Roma, precum şi numele celor care au fost; statornici în credinţa ortodoxă. Ca pro
tector al românilor ortodocşi din Transilvania, este citat mitropolitul sîrb Pavel N enadovici. Aceasta a fost pentru scurt timp şi episcop la Arad (dec. 1748 — 14 iulie
1749).
La problema sus menţionată, mai amintim : Eroi şi mucenici ai O r t o d o x i e i 27r
unde se analizează din nou lucrarea sus amintită a lui Silviu Dragomir, Doi pre*
cursori ai Iui Hor ia în audienţă la curtea îm părătească din V ien a 28, cu 32 anexe.
Aceşti precursori care au ajuns la curtea din Viena în anul 1752 au fost ţăranul Oprea
Miclăuş din Săliştea Sibiului şi preotul-ţăran Moise Măcenic din Sibiel. Pe lîngă
drepturile politice, ei cereau şi drepturi religioase. In cele 32 de anexe sînt cuprinse
reacţiile contra uniaţiei, pe o perioadă de 40 de ani (1-744— 1784), precum şi perse
cuţiile suferite de cei care au încercat să protesteze împotriva acestui act.
O deosebită atenţie a acordat preotul profesor loan Lupaş, reprezentanţilor
şcolii a rd elen e , cărora le-a dedicat linele articole. Astfel lui Gheorghe
Şincai
(1754— 1816) îi închină două m edalioane: M eminisse iuvabit (La împlinirea a trei
sferturi de v e a c de la moartea lui Gh. Ş i n c a i 29 şi O sută de ani de la moartea lui
Gheorghe Ş i n c a i :î0. Figura lui Petru Maior (1760— 1821) e ste elogiată în scrieri c a :
în amintirea 'l ui Petru Maior 31, şi Scrierile istorice ale lui Petru M a i o r 32, din care
reţinem pentru problema noastră numai lucrarea intitulată Istoria bisericei români
lor atît acestor dincoace precum şi acelor din colb d e Dunăre (1813), scrisă numai
în 11 săptămîni, în care vorbeşte şi despre originea creştinismului la români*. «Foarte
de mult şi mai de la începutul propoveduirii evangheliei lui Hristos prin apostoli
23. în «Beiuşul», I (1921), nr. 17—18, p. 6—7.
24. Arad, 191.3, extras din «Românul», II (1912), nr. 256, p. 1—3 ; nr. 257, p. 1—3, nr. 258, p. 1—3 r.
I. Lupaş, Studii... I, p. 389—405.
25. în «Biserica Ortodoxă Română», XL (1921 —1922), nr. 3, p. 204—211.
26. Ibidem, nr. 9, p. 641—658 ; I. Lupaş, Studii... I, p. 231—267.
27. în «Revista teologică», XX (1930), nr. 7—8, p. 297—300.
28. Bucureşti, 1944, extras din «Analele Academiei Române. Memoriile Secţiei istorice», seria III„
t. XXVI, mem. 14, Bucureşti, 1944, p. 1—89 ; I. Lupaş, Studii... V, p. 97 —128. •
29. în «Luceafărul», II (1903), p. 135-136).
30. în «Transilvania», XLII (1916), nr. 7—12, p. 95—97.
31. în «Tribuna» (Sibiu), XVIII (1901), nr. 22, p. 8.
32. în Anuarul Institutului de Istorie Naţională, I (1921—1922), p. 87—108 ; I. Lupaş, Studii, confe
rinţe şi comunicări istorice, voi. III, Sibiu, 1941, p. 75—99 (în continuare se va cita I. Lupaş, Studii..., III).
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făcută, e primită între români credinţa cea • creştinească căci nici un scriitor nu se
află, carele să fi însemnat începutul întoarcerii românilor la credinţa lui Hristos».
Este citat scriitorul bisericesc Tertulian, care vorbeşte despre creştinarea daci
lor, se aminteşte despre episcopia de Milcov a cumanilor, precum şi «despre faptul»
că «biserica românilor totdeauna a fost de legea grecească» ; se mai vorbeşte despre
înfiinţarea Justinianei Prima de către îm păratul Justinian (527— 565) şi a episcopiilor
din Transilvania, Moldova şi Muntenia. >«E dureros — remarcă prof. Ioan Lupaş, că
nu se cunoaşte mormîntul lui P. Maior, — spre a i se aşeza o cruce — şi a i se
aprinde o candelă de recunoştinţă creştinească şi naţională». Totodată conchide că :
«Prin paginile luminoase, muncite strădalnic şi scrise viguros, va trăi în analele lite
raturii române şi va străluci neîncetat numele protopopului Petru Maior».
Privirea scrutătoare a ilustrului istoric, s-a îndreptat şi spre unele ediiicii b ise
riceşti şi monumente istorice, despre care a scris, fie în treacăt fie mai amănunţit,
unele însemnări şi constatări. Dintre acestea amintim: V en iţi să ne închinăm ! (Cu
ocazia sfinţirii C atedralei din Sibiu, 12 mai 1906» 33 însem nări de prin şcocfleJe şi
bisericile Moţilor y‘, Dispoziţia guvernului ardelean cu privire la biserica din RîpaRîmeţului (1792) 35, C îte v a inscripţii de prin bisericile din munţii A p u s e n i 3(î, Două
inscripţii de la biserica c e a mai v e c h e din Sălişte (1674, 1739) 37 ş.a.
Se ştie că de-a hingul istoriei, Biserica Ortodoxă Română a jucat un rol deosebit
de important prin opera sa caritativă şi prin rolul ei cultural-educativ. Acestei opere
samaritene, preotul profesor Ioan Lupaş, îi consacră cîteva titluri ca: Ocrotirea s o 
cială şi B is e r ic a 38, Opera culturală-educativă a Bisericii Ortodoxe... 3°, Biserica şi
pro blem ele asistenţei sociale /i0 ş.a.
Probleme din domeniul istoriei Bisericii Ortodoxe Române a tratat tangenţial
preotul profesor Ioan Lupaş şi în unele opere de sinteză ale sale, precum şi în ma
nuale de istorie profană» sau bisericească, pe care le-a dat la iveală. Astfel, vorbind
despre Factorii istorici ai vie ţii naţionale r o m â n e ş t i 4l, afirmă că ei sînt în număr de
şapte, dintre care, pentru prezentul studiu, cităm numai pe urm ătorii: factorul reli
gios, în cuprinsul căruia se precizează timpul pătrunderii creştinismului la români,
se mai vorbeşte despre «autodeterminare» din punct de vedere bisericesc, despre
statornicia în credinţa ortodoxă în timpul propagandei şi influenţei catolice etc. ;
factorul tradiţional sau obiceiurile, care au fost şi sînt aceleaşi la toţi românii de
pretutindeni, chiar dacă în unele părţi sînt mici deosebiri : — «aceleaşi deprinderi
religioase, aceleaşi sărbători, aceleaşi datini şi obiceiuri la botez, la nuntă., la înmormîntare, le vom găsi la români pretutindeni, cu unele deosebiri neesenţiale» — ;
factorul juridic unde aminteşte despre obiceiul pămîntului care «are putere de lege»,
factorul moral sau conştiinţa naţională. După actuil unirii politice a tuturor româ
nilor de la 1600, pe care Mihai Viteazul a înfăptuit-or fie şi numai vremelnic, timp
de 300 de ani, conştiinţa naţională s-a întărit prin «războiul condeierilor, al munci
torilor cu tiparul, al cronicarilor şi preoţilor cărturari, al preoţilor şi predicatorilor»,
care au căutat să< arate unitatea naţională dintre moldoveni, munteni şi ardeleni.
într-o altă lucrare de sinteză intitulată Epocele principale în 'istoria români
lor /i2, preotul profesor Ioan Lupaş, tratează următoarele probleme de istorie bise
ricească românească : întemeierea mitropoliei Ţării Româneşti (1359), a mitropoliei
Severinului (1370), înfiinţarea primelor mînăstiri de către călugărul Nicodim (Vodiţa şi Tismana), închinarea mînăstirii din Peri în 1391 la Patriarhia din Constanti33. In «Telegraful Român», LIV (1906), p. 197.
34. In «Cuvîntul poporului», VI (1924), nr. 31, p. 1.
35. în Anuarul Institutului de Istorie Naţională, III (1924—1925), p. 572—573.
36. In Comisiunea Monumentelor Istorice. Secţiunea din Transilvania.
Raport cu privire la lucră
rile din anul 1924. Cluj «înfrăţirea», 1926, p. 15—18.
37. în Anuarul Institutului de Istorie Naţională, V (1928—1930), p. 496.
38. Bucureşti, 1931, extras din «Asistenta socială», III (1931), nr. 2, p. 15—30 ; «Ţara noastră»,
XIII (1933), martie 31, p. 1—2, aprilie 1, p. 1—2, aprilie 2, p. 1—2.
39. Cluj, 1933.
40. în Biserica şi problemele sociale, Bucureşti, 1933, p. 229—250.
41. Cluj, 1921, extras din «Anuarul Institutului de Istorie Naţională», I (1921 —1922), p. 19—45 ;
1. Lupaş, Studii... I, p. 3—33.
42. Cluj, 1928.
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nopol de către voievozii Băliţă şi Drag, mînăstirile din Moldova clădite de Ştefan
ce l Mare (1457— 1504), despre care afirmă că : «la adăpostul lor s-a desfăşurat o
însemnată activitate de ordin literar-artistic, prin letopiseţe, prin manuscrise de cu 
prins bisericesc şi prin lucrări de pictură şi sculptură făcute cu multă pricepere».
Se scoate în relief apoi influenţa pozitivă a husitismului «care a avut drept co n se
cinţă, traducerea unor părţi din Sfîntă Scriptură în limba română». în legătură cu
valoarea inestimabilă a monumentelor istorice din nordul Moldovei, este citată pă
rerea istoricului de artă- austriac Iosef Sztrigowsky, care în urma unei vizite efec
tuate în anul 1913 la faţa locului nota următoarea impresie : «Sînt acolo tezaure, pe
care cunoscătorul cel mai bine informat asupra artei vechi, prin propriile sale că
lătorii nu poate să le vadă nicăieri aiurea... Mai ales sînt acele curioase biserici, care
în polihronia aspectului lor, nu pot fi asemuite decît cu faţadele lui S. Marco din
Veneţia, sau a Domnului din Orvieto. Dar mai cu seamă pictura este aceea, care
aruncă pe faţa exterioară de la Voroneţ, Humor, Moldoviţa, Suceviţa, acea minunată
reţea de figuri care prin varietatea coloritului ei, dă impresia unui covor oriental.
Nici o ţară din lume nu oferă ceva asemănător». Tot în cuprinsul lucrării citată mai
sus, se vorbeşte despre înfiinţarea episcopiei Vadului, meritele din punct de vedere
bisericesc ale lui Matei Basarab (1632— 1654) şi V asile Lupu (1634— 1653) ; se amin
tesc tipăriturile în limba română şi numele • ierarhilor din ţările române, care au
contribuit la aceasta, ş.a.
în Geneza poporului şi a statului român /l3, I. Lupaş vorbeşte din nou despre
înfiinţarea episcopiilor de Vad şi Geoagiu, influenţa pozitivă a Reformei religioase
în Transilvania, precum şi legăturile dintre români, prin intermediul mitropoliei tran
silvane. De .asemenea, în Probleme de istoriografie transilvană Vl, caută să precizeze că
autorul cronicii latineşti intitulată Chronicon Dubnicense, «măcar al capitolelor ei de la
sfîrşit, dintre anii 1473— 1479, trebuie să fi fost un preot sau călugăr român». Se
scoate apoi în relief rolul pe care l-a jucat Braşovul de-a lungul timpului, în special
prin tipăriturile apărute aici, precum şi importanţa bisericii Sfîntul N icolae din Schei,
ai cărei preoţi s-au dovedit a fi buni cronicari. Aceleaşi elogii se aduc şi Sibiului,
care a jucat un rol asemănător cu cel al Braşovului.
în articolul Frămîntări revoluţionare
transilvane,
bănăţene,
m o ld o ven e
şi
muntene în I-a jum ătate a veacului al X lX -le a ',5, se scoate în evidenţă rolul pe care
l-au jucat unii clerici în astfel de cazuri. De asemenea în începuturile şi epocele
istorice ale ziaristicei româneşti-transilvane 46, se face un istoric al acestor publicaţii,
arătînd contribuţia preoţilor la dezvoltarea ziaristicii. Totodată se arată că «ziarele
transilvane sînt străbătute de adevărat duh creştinesc şi în coloanele lor nota reli
gioasă este adeseori dominantă în aceeaşi măsură ca şi nota naţională». Vorbind
despre A c tiv ita te a ziaristică a lui Andrei Mureşanu /l7, I. Lupaş scoate în relief aportul
acestui cărturar ardelean, care printre altele s-a ocupat de muzica bisericească, pic
tura bisericească şi educaţia religioasă.
Privirea ageră a istoricului Ioan Lupaş s-a îndreptat şi spre figura unor dom
nitori şi chiar
a unor evenim ente politice, cărora le-a închinat unele din studiile
sale de sinteză, în care se poate remarca şi nota religioasă. Astfel în Stăpînirea tran
silvană a lui Mihai V i t e a z u l 48, vorbeşte despre înlesnirile pe care le-a adus clerului
din Transilvania acest voievod. Totodată se scoate în relief efortul depus de el,
pentru a smulge de la dieta transilvană, întrunită la Alba lulia unele beneficii în
folosul preoţimii. în art. 24 al hotărîrilor sus-numitei diete, se prevedea ca «persoa
nele preoţilor români să nu le silească nimeni la robotă în rînd cu obştea iobagilor»,
iar , art. 31 interzicea recăsătorirea preoţilor, fiind socotită o tendinţă protestantă.
Figura lui Matei Basarab (1632— 1654) a fost înfăţişată în două articole. în pri
mul, intitulat în cep u tu l domniei Iui M atei Basarab şi relaţiunile lui cu Transilvania ',n,
43. I. Lupaş, Studii... V, p. 1—2.
44. Ibidem, p. 27—44.
45. Ibidem, p. 219—299.
46. Ibidem, p. 301-331.
47. Ibidem, p. 333-359.
48. I. Lupaş, Studii... II, p. 171 —192.
49. Bucureşti, 1943, extras din «Analele Academiei Române. Memoriile Secţiei Istorice», Seria III,
-,t. XIII, Bucureşti, 1933, p. 1—24 ; I. Lupaş, Studii... IV, p. 45—66.
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vorbeşte despre opera culturală din timpul acestui domnitor, precum şi despre rolul
pe care l-au jucat tipăriturile din cele trei ţări române, mai mult religioase, care
au dus «la biruinţă strădaniile îndelungate pentru afirmarea drepturilor limbii stră
bune atît în Sud, cît şi în Nordul Carpaţilor». în cel de al doilea studiu, Politica lui
M atei Basarab 50, se redă pe scurt hrisovul din 1641, în legătură cu mînăstirile închi
nate. Se aminteşte apoi despre clădirea bisericii Stelea din Tîrgovişte de către VasileLupu şi a celei de la Soveja de către Matei 'Basarab, ca semn al împăcării acestor
doi domnitori.
Evlaviosului domn Constantin Brîncoveanu (1688— 1714) şi familiei sale, le de
dică articolul : «Mucenicia Brîncovenilor» 51f în care sînt enumerate mînăstirile din
Ţara Românească restaurate de el, precum şi bisericile pe care le-a ctitorit, atît
aici, cît şi în Transilvania. Sînt menţionate tipografiile şi tipăriturile religioase din
timpul domniei sale, scoţîndu-se în evidenţă tăria şi statornicia în credinţa ortodoxă
a întregii familii pînă în clipa morţii.
Un eveniment politic care a avut loc în Transilvania spre sfîrşitul secolului al
XVIII-lea şi care a atras atenţia preotului profesor loan Lupaş, a fost răscoala ţăra
nilor conduşi de Horea, Cloşca şi Crişan (1784). Pe lîngă substratul politic, în des
făşurarea acestei mişcări, s-a făcut simţit şi fenomenul religios. Consemnînd acest
fapt în lucrarea Răscoala ţăranilor din Transilvania la anul 1784 52, aminteşte despre
greşala lui Atanasie Anghel (unirea), răscoala călugărului Visarion Sarai (1744), a
călugărul Sofronie de la Cioara, represiunea generalului Bucow, despre apărătorii orto
doxiei etc. Răscoala, — după remarca autorului — , a avut şi un caracter confesio
nal, întrucît ea a fost «o mişcare a ortodoxiei împotriva asupritorilor eterodocşi».
în Indicaţiuni documentare cu privire la «înţelesul pătimirii lui Horea» 53f se face
din nou precizarea că din mişcarea ţărănească condusă de acesta nu a putut lipsi
«nici momentul naţional, nici cel religios ca agenţi principali, alături de cel socialeconomic».
Atenţiei sale n-au scăpat nici revoluţiile lui Tudor Vladimirescu (1821) din
Ţara Românească şi nici cea de la 1848 din Transilvania. Celei dintîi îi închină ar
ticolul Cum e înfăţişat Tudor Vladimirescu în publicaţiuni istorice r e c e n t e 5/\ unde
se precizează că Tudor era «neam de popă». Din faptele de caritate ale acestuia,,
aminteşte de un Penticostar dăruit bisericii din Cloşani, pe care scrisese ca la proscomidie să fie pomenite 15 nume ale membrilor familiei sale răposaţi, din care 6
erau clerici, precum şi despre ctitoria lui din Preajna (Mehedinţi). Ca sfetnic al său
este citat episcopul Ilarion Gheorghiade al Argeşului, iar mitropolitul Dionisie Lupu,
drept colaborator. Se face precizarea că pe steagul lui Tudor, erau pictate «Icoana.
Sfintei Treimi, a Sfîntului Gheorghe» ,«purtătorul de biruinţă şi cu a sfîntului mu
cenic Teodor Tiron». în această zugrăveală* a steagului, autorul întrevede «o influ
enţă a sfătuitorului episcop Ilarion de la Argeş». De cea de a doua revoluţie, s-a
ocupat în articolul A v r a m IanCu 5r\ în care scoate în evidenţă contribuţia preoţilor
în timpul acestei mişcări. Citind părerea lui N. Bălcescu, Lupaş afirmă că «generalii
acestei oşti ţărăneşti, erau nişte preoţi şi nişte tineri, abia ieşiţi din şcoalele de teo
logie, filozofie şi jurisprudenţă». Avram Iancu a participat în calitate de deputat
mirean în 1850 «la sinodul convocat de Şaguna la Sibiu pentru organizarea aşeză
mintelor bisericeşti şi şcolare».
Tot ca o lucrare de sinteză, mai amintim Istoria Unirii R o m â n ilo r 56, alcătuită
din cinci cărţi şi acestea, la rîndul lor, subîmpărţite în capitole. Din lectura ei, se
poate constata că la înfăptuirea celor trei uniri : a lui Mihai Viteazul (1600), Uni
rea Principatelor (1859) şi unirea Transilvaniei cu România (1918), a contribuit şi Bi
serica prin reprezentanţii ei şi mai ales prin rolul cultural pe care aceasta l-a jucat
de-a lungul vremii. Este de reţinut dorinţa tuturor românilor de a fi împreună, ex50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

I. Lupaş, Studii... I, p. 139—164.
Idem, Studii... III, p. 3—15.
Bucureşti, 1924, Cluj, 1934, de care ne-am folosit.
în «Telegraful Român», XCIV (1946), nr. 13—14, p. 2.
I. Lupaş, Studii... V, p. 180—203.
Cluj, 1924 ; I. Lupaş, Studii... III, p. 205—240.
Ed. I, Bucureşti, 1934, ed. II Bucureşti, 1938.
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primată prin următoarele versuri, puse pe seama mitropolitului Veniamin Costache
•al Moldovei :
«Dumnezeule, prea înalte, de ce suferi tirania ?
Izgoneşte toţi vrăşmaşii şi-i zdrobeşte cu mînia
Şi în patria cea dulce pe noi pe toţi ne adună
Ca la a Tale altare, să putem cînta-mpreună».
Profesor eminent, om cu competenţă şi probitate ştiinţifică, profesorul Ioan Lu
paş publică atît pentru cercurile largi de cititori cît mai ales pentru învăţămîntul
profan şi cel teologic, manuale şcolare de istorie. Astfel amintim : Spice din istoria
noastră b is e r ic e a s c ă 57, un microroman subîmpărţi-t în 15 capitole; Istoria Bisericii
O rto d o x e Române (8 ediţii) 58. Remarcăm însă, că seria acestor ediţii se începe cu
Istoria bisericească a românilor ardeleni, care este alcătuită din 35 de capitole, dintre
care două (XVII şi XVIII) tratează probleme c e privesc şi istoria bisericească din
«Principate». Celelalte şapte ediţii (ed. II— VIII), poartă titlul amintit mai sus, adică
Istoria bisericii ortodoxe române. O altă lucrare este şi cea intitulată Carte de isio rie bisericească i l u s t r a t ă 59. Cuprinsul acesteia este alcătuit din trei părţi mari :
•«Partea generală. Istoria bisericii creştine» (I), «Partea specială*. Istoria bisericii or
todoxe române» (II), cu 21 de capitole, iar în partea a IlI-a sînt redate 13 cîntece
religioase, sub formă de poezii. Cartea poartă acest titlu, întrucît în cuprinsul ei
sîn t reproduse 91 de ilustraţii şi 19 planşe.
De asemenea mai publică 15 ediţii din Istoria R o m â n ilo r Go, unde pe lîngă pro
bleme de istorie naţională, sînt tratate şi subiecte ce privesc istoria Bisericii Orto
doxe Române. Spre exemplificare, cităm din ultima ediţie (Sibiu, 1944) pe care am
folosit-o, problemele care interesează tema pe care o tratăm : vechimea creştinis
mului la români ; înfiinţarea mitropoliilor din Ţara Românească şi Moldova, precum
şi a episcopiilor de Rădăuţi şi Roman ; participarea românilor la sinodul de la Con
stanţa (1414— 1418) ; dărnicia lui Alexandru cel Bun (întemeierea mînăstirilor) ; în
florirea culturală şi artistică în timpul lui Ştefan cel Mare ; viaţa culturală în timpul
lui Radu cel Mare (1495— 1508) şi N ea g o e Basarab (1512— 1521) ; influenţa grecească
în ţările române ; situaţia culturală şi bisericească a românilor în secolul XVI ; re
forma religioasă ; preoţii de la biserica Sfîntul N icolae din Scheii Braşovului şi dia
conul Coresi ; sinodul de la Aiud (1569) ; Mihai Viteazul şi ideea creştină ; reacţia
contra curentului grecesc şi hrisovul lui Leon Vodă (1631) ; politica culturală a lui
Matei Basarab şi V asile Lupu ; Petru M ovilă şi alţi ierarhi români contemporani ;
Biblia de la Bucureşti (1688) ; progresul literar şi artistic în timpul lui Constantin
Brâncoveanu ; ideile cronicarilor : Ideea r e lig io a s ă ; literatura bisericească în se c o 
lul XVII ; cărţile de legi (Pravilele) ; limba română în serviciul d iv in ; tipografiile
şi şcoalele în secolul XVII ; prozelitismul religios al Habsburgilor şi rezistenţa po
porului ; episcopii români din Transilvania în fruntea mişcării politice ; şcoala isto
rică transilvană, Gh. Lazăr ; caracterele generale ale epocii tendinţelor de unitate
naţională, politică, religioasă şi culturală, renaşterea naţională prin cultură): şcoala,
tipografii, ziare, reviste şi asociaţii pentru promovarea unităţii culturale ; mitropolitul
Veniamin Costache, şi şcoalele moldovene ; Transilvania în timpul lui Andrei Şa
guna etc.
Pe lîngă manualele sus citate, istoricul Ioan Lupaş a fost şi iniţiatorul publi
cării unor acte şi documente. în această privinţă, este concludentă publicarea în
anul 1988, a lucrării Lecturi din izv o a re le istoriei r o m â n e 61, care cuprinde şi urmă
toarele probleme de istorie bisericească românească : «Hrisovul patriarhului Antonie
din Constantinopol către voievozii din Maramureş, Baliţă şi Dragoş în chestia mînăstirii din Peri (13 august 1391)» ; «Patriarhul din Constantinopol Mateiu către A le 
xandru cel Bun, domnul Moldovei, despre recunoaşterea lui Iosif ca mitropolit al
ţării i(26 iulie 1401)»; «Letopiseţul de la Putna... despre sfinţirea miînăstirii Puttna» ;
«Gavriil Protul despre zidirea şi sfinţirea mînăstirii de la Argeş» ; «Episcopul Ma57. Sibiu, 1912 (Biblioteca Şaguna, m. 8—9—10).
58. Ed. I, «Istoria bisericească a românilor ardeleni», Sibiu, 1918 ; ultima ediţie (a VlII-a), «Istoria
Bisericii Ortodoxe Române», Craiova, 1944.
59. Bucureşti, 1933 (ed. Tipografia cărţilor bisericeşti).
60. Ed. I, Cluj, 1921 şi ed. XV, Sibiu, 1944.
61. Cluj, 1928.
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carie despre a doua domnie a lui Petru Rareş» ; «Din testamentul maicei Teofanar
mama lui Mihai Vitezaul (1603)»; «Epistola patriarhului din Constantinopol Ciril Lucaris către Gavriil Bethlen în chestia românilor ardeleni (2 sept. 1629)» ; «Descrierea
mînăstirii Trei Ierarhi de arhidiaconul Paul de Alep» ; «Scrisoarea mitropolitului Sava
Brancovici către ţarul Rusiei A lex ie Mihailovici (1 iunie 1668)» ; «Acordul încheiat
de Constantin Brîncoveanu «plenipotenţiarul» lui Şerban Cantacuzino voievodul Ţării
Româneşti cu ardelenii Ladislau Csâki şi Critofor Pascu pentru reaşezarea lui Sava
Brancovici în scaunul mitropoliei 21 aug. 1681)» ; <cNeculce despre mitropolitul Do
softei» ; «Dimitrie Cantemir despre ierarhia bisericească din Moldova» ; «Rugarea
românilor ortodocşi din Ardeal către crăiasa Maria Terezia şi către mitropolitul sîrb escr cerînd dreptate pentru suferinţele ce le pătimesc (29 martie 1759)» ; «Petru
Maior despre suferinţele preotului Ioan Piuariu din S a d u » ; «Adresa protopopilor
întruniţi la Sibiu în 17.IX.1791, către episcopul Gherasim Adamovici împuternicindu-1 să meargă la Viena în cauza naţională» ş.a.
O altă lucrare a sa de acelaşi fel este cea intitulată Cronicari şi istorici români
din Transilvania 62t în cuprinsul căreia siînt înfăţişate următoarele chestiuni de istorie
Braşovului despre diferite evenimente (bisericeşti ; viaţa şi suferinţele mitropolitului
Sava B ra n co v ici; plîngerea mînăstirii Silvaşuilui; problema «unirii» văzută de diferiţi
istoricii ş.a.
Ultima lucrare, la această categorie, o constituie Documente istorice transilvane 63.
Din totalul de 206 documente dîte sfînt cuprinse aici, ipeste 40 conţin (probleme din
domeniul istoriei Bisericii Ortodoxe Române. A cestea se întind pe o perioadă de
aproape 100 de ani .(1600— 1699), tratând chestiuni c a : biserica din Ardeal în timpul
lui Mihai Viteazul ; corespondenţa dintre patriarhul Chirii Lucaris şi principele Gavriil
Bethlen în prablema românilor a rd elen i; se amintesc unii vlădici ortodocşi din Ardeal,
care au fost lîn corespondenţă cu feţe bisericeşti şi cu unii domnitori din Ţara Româ
nească şi M oldova; Noul Testament de la Bâlgrad (1648); Sava Brancovici şi su fe
rinţele sale ; dărnicia lui Constantin Brâncoveanu către mitropolia din Transilvania ;
unirea sub Atanasie Anghel (1698) şi urmările ei ş.a.
Atenţia preotului profesor Ioan Lupaş, s-a îndreptat de asemenea şi asupra unor
ierarhi, preoţi şi teologi români, cărora le-a dedicat fie monografii întregi, fie unele
precizări ori scurte însemnări cu diferite prilejuri.
Mitropoliţii U n g r o v l a h i e i : Teodosie <1668— 1672; 1679— 1708); Mitropolitul Teodosie V e ş t e m e a n u l 64; Varlaam ,(1672— 1679); Pribegia prin A r d e a l a mitropolitului
Varlaam al Ungrovlahiei (1679— 1680) 65; Antim Ivireanul 1708— 1716): M itropoliţii
Teodosie şi A n t i m 66; patriarhul Miron Cristea (1925— 1939); Patriarhul M i r o n 67;
Mitropoliţii M o id o v e i; Varlaam (1632— 1653); Mitropolitul Varlaam al M o l d o v e i 68,
Cartea românească de învăţătură de la 1643, într-o ediţie transilvană la Alba-Iulia
în 1699 69, Contribuţia Cărţii româneşti de învăţătură de la 1643 la procesul de e v o lu ţie
istorică a limbii noastre l i t e r a r e 70, M itropoliţii Varlaam şi Dosoftei ai M o l d o v e i 71
Dosoftei (1671— 1674; 1675— 1686); Dosoftei, mitropolitul M o l d o v e i 72, Mitropoliţii V a r 
laam şi Dosoftei ai M o l d o v e i 73; Iacob St ama ti (1792— 1803); Cum înfăţişează o c a r te
tipărită la Sibiu în anul 1805 personalitatea mitropolitului Iacob S t a m a t i 74;Episcopii
R ă d ă u ţilo r : Anastasie Crimca (iunie 1600—septembrie 1600) : Fragment din jurămîntul
arhieresc făcut de Anastasie Crimca în calitate de episcop al Răduţilor, la 9 iunie 1600 7S;
62. Ed. I, Craiova, 1933, ed. II, Sibiu, 1941.
63. Cluj, 1940, 522 p.
64. In «Revista teologică», XXXIII (1943), nr. 1—2, p. 9—27 şi extras, Sibiu,
1943 ; I.
Studii... IV, p. 145—162 ; «Telegraful Român», anul 113 (1965), nr. 21—22, p. 2.
65. I. Lupaş, Studii... I, p. 199—202.
66. In «Telegraful Român», anul 113 (1965), nr. 21—22, p. 2.
67. In «Cuvîntul poporului», VII (1925), nr. 7, p. 1.
68. I. Lupaş, Studii... II,p. 257—282.
69. In «Mitropolia Moldovei şi Sucevei», XXXIII (1957), nr. 10—12, p. 791—806.
70. Idem, XXXIV (1958), nr. 11-12, p. 931-933.
71. In «Telegraful Român», an. 113 (1965), nr. 33—34, p. 3.
72. I. Lupaş, Studii... IV, p. 105—116.
73. Vezi nota nr. 72.
74. In «Mitropolia Ardealului», IV (1959), nr. 11—12, p. 850—858.
75. In «Mitropolia Moldovei şi Sucevei», XXXVII (1961), nr. 1—2, p. 96—99.
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*
mitropoliţii şi episcopii A r d e a l u l u i ; Eftiimie (1572— 1574): Destituirea ynui e p is c o p *
român din A rdeal la anul 1574 76; Ioan de Prislop (1599— 1601): O scrisoare ro m â
nească a mitropolitului Ioan d e Prislop (1600) 77; Dosoftei <(.1622— 1627): încă un v l ă 
dică din Transilvania intrat în legendă (Dosoftei, 1638)78, Un vlădică român năpăstuit
la anul 1638. Cine putea f i ? 79; Ilie Iorest (1640— 1643): Prigonirea mitropolitului Ilie
lorest din Transilvania 80; Sava •Brancovici (1656— 1680): Principele ardelean A ca ţiu
Barcsai şi mitropolitul Sava Brancovici, 1658— 1661 81r Odăjdiile mitropolitului Sava
Brancovici 82f Păstorirea mitropolitului Sava Brancovici-Brâncoveanu şi călătoria lui
la M o s c o v a 83, Locuinţa sibiană a mitropolitului Sava B ran covici-B rîn covean u 84; Atanasie Anghel (1698— 1701) : Carol Neurantter, cel dintîi teolog aşezat ca su p ra veg h eto r
şi stăpîn al vlădicului Atanasie A n gh el (1667— 1702 85; 'Gherasim Adam ovici (1789—
1796): Misiunea episcopilor Gherasim A d a m o v ic i şi Ioan Bob Ia Curtea din Viena, în
anul 1792 86, O lămurire. Supplex libellus Valachorum şi Gherasim A d a m o v i c i 87;
Vaisile Moga (1811— 1845): Cum erau învăţăturile în seminarul din Sibiu pe v re m e a
episcopului Vasile M o g a 88, A c te privitoare la alegerea şi instalarea episcopului arde
lean V asile M oga (1810 — 1811) 89, Episcopul V asile M oga şi profesorul Gheorghe Lazăr 90r.
C îteva informaţiuni privitoare la V asile Moga şi Gheorghe Lazăr ca studenţi la Cluj 91
Un necrolog al episcopului V asile M o g a 92-, Andrei Şaguna ( f 1873): Şaguna ca
s c r i i t o r 93, Contribuţiuni la istoria culturală şi politică a epocii lui Ş a g u n a 94, O scri
soare a lui Neofit Scriban către Mitropolitul Şaguna (29 iunie 1865) 95t Audienţa lui
Şaguna la împăratul (1865) 96, Centenarul lui Ş a g u n a 97, Mitropolitul Andrei Şaguna,
Monografie i s t o r i c ă 98, Un articol politic scris de Şaguna (la 11 ianuarie 1863)99, Un
centenar de la naşterea mitropolitului Şaguna 10°, Un răspuns detractorilor lui
Ş a g u n a 101, La ziua Si. A n d r e i 102, Şaguna şi E o t v o s 103, Viaţa şi faptele lui A n drei
Şaguna, mitropolitul Transilvaniei 104r Bâro Şaguna Andrăs. E s z r e v e te le k a «Budapesti
Szemle» 452 es 453 szâmaiban m egjelent k o z le m e n y r e (Andrei Baron de Şaguna. O b s e r vaţiuni privitoare la comunicarea apărută în numerele 452 şi 453 din ziarul «Budapesti
Szemle 105r Mitropolitul Andrei Şaguna 106r Din corespondenţa lui Şaguna cu Filaret
Scriban (1860) 107, A ndrei Şaguna şi Asociaţiunea tr a n s i l v a n ă 108, Andrei Şaguna şi co n 76. I. Lupaş, Studii... I, p. 109—115.
77. în «Anuarul Institutului de Istorie
Naţională», III (1924—1925), p. 546; I. Lupaş, Studii...
I,
p.
126—127.
78. în «Revista teologică»,
XXV (1935), nr. 1, p. 15—18.
79. Bucureşti, 1939 ; I. Lupaş, Studii... II, p. 241—256.
80. I. Lupaş, Studii... IV, p. 89—91.
81. în «Analele Academiei Române,
Memoriile Secţiei Istorice», 1912—1913, seria II, t.XXXV,,
p. 563—586 şi în extras Bucureşti, 1913 ; I. Lupaş, Studii... I, p. 165 —193.
82. I. Lupaş, op. cit., p. 203—209.
83. Idem, Studii... V, p. 71—95.
84. Sibiu, 1947, extras din «Revista teologică», XXXVII (1947), nr. 7—10, p. 278—280.
85. în «Mitropolia Moldovei şi Sucevei», XXXVIII (1962), nr. 1—2,p. 61—63.
86. Sibiu, 1912.
87. în «Luceafărul», XI (1912), p. 563—565.
88. în «Tribuna», XV (1911), nr. 218, p. 1—3 ; nr. 219, p. 1—3.
89. în «Biserica Ortodoxă Română», XXXV (1911-1912), nr. 7, p. 781 -790; XXXVI (1913), nr. 8,
p. 593-597 ; nr. 10, p. 789-794.
90. Bucureşti, 1915, extras din «Analele Academiei Române. Memoriile Secţiei Istorice», Seria II,..
t. XXXVII, Bucureşti, 1915, p. 867-924 ; I. Lupaş, Studii... III, p. 101-128.
91. în «Anuarul Institutului de Istorie Naţională», II (1923), p. 377—381.
92. Idem, V (1928-1930), p. 491-496.
93. în «Telegraful Român», L (1902), p. 581-582, 586.
94. în Anuarul Institutului pedagogic teologic al arhidiecezei ortodoxe române transilvane din Sibiu,,
pe anul 1907/1908, Sibiu, 1908, p. 3—66.
95. în «Convorbiri literare», XLII (1908), part. 2, p. 633—639.
96. în «Luceafărul», VIII (1909), p. 458—459.
97. în «Convorbiri literare», XLIII (1909), p. 1255—1257.
98. Sibiu, 1909 (404 pagini), cea mai reuşită monografie asupra vieţii şi activităţii ilustrului ierarh
transilvan ; ed. II, Sibiu, 1911, (338 pagini).
99. în «Luceafărul», VIII (1909), p. 461-462.
100. Ibidem, p. 448-453.
101. Sibiu, 1909.
102. Sibiu,
1911 (Biblioteca Şaguna, nr. 3, cu referire la viaţa lui Andrei Şaguna).
103. Arad, 1913, extras din «Românul», III (1913), nr. 282, p. 15—17 ; IV (1914), nr. 1, p.
46.
104. Bucureşti, 1913 (Biblioteca «Steaua», nr. 37).
105. Nagyszeben, 1915.
106. Sibiu, 1921 (Biblioteca poporală a Asoc&ţiunii, nr. 101—102).
107. în Anuarul Institutului de Istorie Naţională, I (1921—1922), p. 337—342; «Biserica Ortodoxă^
Română», XL (1921-1922), nr. 10, p. 788-790.
108. în «Transilvania», LIX (1923), p. 254-270.
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ducătorii «Asociaţiunii transilvane» (1861 — 1922) 109, Andrei Şaguna şi politica naţio
nală 110r Cel dintîi deputat al S ă l i ş t e i : Andrei Ş a g u n a i n , Din corespondenţa lui
Şaguna 112f Fost-a Şaguna «om împărătesc», sau O'm al poporului ? 11Z, Importanţa, mitro
politului A ndrei Şaguna în istoria noastră n a ţ i o n a l ă 114, Mitropolitul Andrei Şaguna
ca pregătitor al unităţii naţionale 115, Mitropolitul Şaguna ca restaurator şi legislator
al Bisericii O rtodoxe Române 116, Semicentenarul morţii lui Andrei Şaguna 117, Sufletul
Iui Ş a g u n a 118, A ndrei Şaguna şi «Telegraful R o m â n » 119, V iaţa şi faptele lui Andrei
Şaguna mitropolitul A r d e a l u l u i 120, Un mare ctitor (Andrei Ş a g u n a ) 121, M onumentul lui
Şaguna în piaţa S ib iu lu i122, A ndrei Şaguna ca pregătitor al unităţii n a ţ i o n a l e 123,
Taina unei supravieţuiri. Cu prilejul aniversării a 70-a de la moartea lui Ş a g u n a 124.
Alături de figura marelui mitropolit, amintim şi chipu'l drag al bunei sale mame,
căreia profesorul Ioan Lupaş i-a dedicat GÎteva ipagini sub titlul Anastasia Şaguna,
mama mitropolitului Andrei, 1785— 1836 125; Miron Romanul (1874— 1898): Mitropolitul
Miron R o m a n u l 126, Din corespondenţa mitropolitului Miron Roman 127; episcopii A r a 
dului : Nestor Ioanovici (1829— 1830): C î te v a ştiri despre N esto r Ioanovici, fostul
e p is c o p al Aradului (1829 — 1830) 128; episcopii C a r a n s e b e ş u lu i: N icolae Popea (1889—
1908) : Nicolae Popea şi Ioan M. M o ld o vea n 129, Episcopul Nicolae Popea, membru activ
<al A c a d e m ie i R o m â n e 130; episcopia C lujului: Episcopia românească a C l u j u l u i 131; e p is 
c o p i i Clujului: N icolae Ivan (1921-=—1936) : Sărbătorirea P. S. Episcop Nicolae / v a n 132,
O m u l faptelor (episcopul N icolae Ivan) 133, A murit episcopul N icolae Ivan al Cluju
lui 134, C uvîntare rostită la înmormîntarea episcopului Nicolae Ivan la Cluj, 6 febr.
1936 135, Două testam ente (ale răposaţilor Roman Ciorogariu al Orăzii şi Nicolae Ivan
•al C lu ju lu i)136, Un mare ierarh: episcopul Nicolae Ivan, 1855— 1936 137 ; N icolae Colan
(1936— 1957): N oul episcop al Clujului, părintele Nicolae Colan 138; episcopii Oradiei:
Roman Ciorogariu (1920— 1936): Două testam en te (ale răposaţilor episcopi Roman Cioro
gariu al Orăzii şi Nicolae Ivan al C l u j u l u i 139), Episcopul Roman Ciorogariu 140, L'Eveque
Roman Ciorogariu 141.
Tot aici găsim că este potrivit să amintim şi de figura marelui mitropolit Petru
Movilă al Kievului (1633— 1646), român de origine, căruia preotul profesor Ioan Lupaş
i-a închinat două articole : O scrisoare a mitropolitului Petru M ovilă din K iev, către
109. Bucureşti, 1923 (Cunoştinţe felositoare, Seria C, nr. 11 —12).
110. în «Patria», V (1925), nr. 138, p. 1.
111. în «Cuvîntul poporului», V (1923), nr. 27, p. 1 ; «Neamul românesc», XVIII (1923), nr. 156, p. 2.
112. în «Conştiinţa românească», I (1923), nr. 24, p. 2.
113. Ibidem, p. 1.
114. în «Biserica Ortodoxă Română», XLI (1922-1923), nr. 14; p. 1027-1033; nr. 15, p. 1104-1108.
115. în «Universul», XLI (1923), nr. 181, p. 1.
116. în «Revista teologică», XIII (1923). nr. 6—7, p.184—192.
117. în «Cultura», I (1924), nr. 1, p. 49 - 53.
118. Bucureşti, 1924, extras din Anuarul Institutului de Istorie Naţională, II (1923), p. 273—287.
119. I. Lupaş, Contribuţii la istoria ziaristicii româneşti ardelene, Sibiu, 1926, (Biblioteca «Astra»,
«
nr. 11), p. 77—95.
120. Bucureşti, 1926 (Biblioteca Societăţii *«Steaua», nr. 7).
121. în «Telegraful Român», LXXVI (1928), nr. 77, p. 2—3 ; «Universul literar», XLIV (1928),
nr. 43, p. 3—4.
122. în «Universul», L (1933), nr. 184, p. 1.
123. Idem, LIII (1936), nr. 1, p. 1.
124. Sibiu, 1943.
125. în «Convorbiri literare», XLII (1908), partea 2, p. 595—603 ; «Telegraful Român», LVII (1908),
p. 64, p. 68, p. 71—72 ; I. Lupaş, Studii... III, p. 173—206.
126. în «Renaşterea», VI (1928), nr. 43, p. 1—2.
127. Sibiu, 1940, extras din Omagiu, I. P. S. Mitropolit Dr. Nicolae Bălan, Sibiu, 1940, p. 500—523.
128. în «Tribuna», XV (1911), nr. 267, p. 5.
129. Bucureşti, 1920 ; I. Lupaş, Studii... V, p. 429—486.
130. Cluj, 1933.
131. în «Voinţa», II (1921), nr. 105, p. 1.
132. în «Ţara noastră», X (1930), p. 785-787.
133. în «Renaşterea», VIII (1930), nr. 20, p. 1—2.
134. în «Universul», LIII (1936), nr. 36, p. 1.
135. Ibidem, nr. 38, p. 11.
136. Ibidem, nr. 39, p. 1.
137. în «Gîndirea românească», IV (1936), p. 69—73 ; «Revue de Transylvanie», II (1935—1936), p. 422—
«436 ; I. Lupaş, Studii... III, p. 274—279.
138. în «Universul», LIII (1936), nr. 162, p. 6.
139. Vezi nota nr. 137.
1.40. în «Universul», LIII (1936), nr. 39, p. 6.
141. în «Revue de Transylvanie», II (1935—1936), p. 430—432.
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patriarhul Constantinopolului, Chirii Veria, 27.X.1638142, Mitropolitul Petru Movilă
şi relaţiunile lui cu r o m â n i i 143.
'Figuri de clerici, teologi şi cărturari: preotul Ioan din V in ţ: N obilitatea popii
Ioan din Vinţ (20 mai 1664) 144 f- preotul Radu Tem pea: Contrihuţiuni la istoria Bra
şovului românesc. Date privitoare la a ctivitatea lui Radu Tempea, fost director al
şcoalelor ortodoxe române din Transilvania şi protopop al B r a ş o v u lu i145, Ordinul
directorului şcolar Radu Tem pea către protopopul Făgăraşului să primească din nou
în slujbă pe A n drei care a servit 35 de ani ca dascăl (1796)146 •, preotul Sava Popovici :
Părerea preotului Sava Popovici Barcianu din Răşinari asupra unei gramatici rom â
neşti apărută în Viena la 1851 147, Chestiunea originii şi continuităţii românilor într-o
predică de la 1792 148 ; Arhiim. Paisie Veliicikovschi ( t 1794): Curentul p a i s i a n 149;
Ioan Moga (1790— 1856): Ioan Moga «Teologul», 1790— 1856. Succesorul lui Gheorghe
Lazăr la catedra Seminarului din S i b i u 150; Arhim. Dionisie Sadoveahul (1806'— 1873):
O carte de rugăciuni • şi autorul e i : Arhim. Dionisie Sadoveanu (din Sălişte , 1806—
1873) 151-, Dr. D. Borcia : Patru generaţii de i n t e l e c t u a l i 152; Preotul Sebastian Stanca:
La catafalcul scriitorului Sebastian Stanca 153.
N
în concluzie, ise poate spune că preotul profesor Ioan Lupaş a fost un cercetător
pasionat al trecutului nostru bisericesc. Scrisul său a fost prezent în multe publicaţii
ale vremii, tratînd diverse probleme mai puţin cunoscute, sau controversate. Astfel,
din cele de mai sus, s-a putut constata că atenţia lui s-a îndreptat spre vechimea
creştinismului la români, precum şi a vechimii organizării'bisericeşti din Transilvania.
De asemenea şi-a aţintit privirea asupra primelor publicaţii, a cărţilor bisericeşti
tipărite în limba română, precum şi a rostului lor în viaţa noastră atît bisericească,
cît şi naţională. Despărţirea fraţilor de acelaşi neam şi aceeaşi lege, prin unirea de
la 1698, l-a îndurerat şi a căutat să cerceteze şi să lămurească atît 'împrejurările în
care s-a produs această ruptură, cît şi încercările de unire făcute, după aceea, scoţînd
în evidenţă rolul mucenicilor care n-au legea străbună.
Asem enea marelui savant: N icolae Iorga, a cutreierat sate şi oraşe, căutînd să
studieze unele monumente bisericeşti şi să dea la lumină trecutul lor istoric.
•în unele opere de sinteză, s-a ocupat pe lîngă probleme de istorie .naţională şi
de probleme d<in domeniul istoriei Bisericii Ortodoxe Române, scoţînd în evidenţă
aportul unor ierarhi şi clerici, la unele evenimente politice. Ca profesor universitar,
a căutat să lase pentru posteritate, mai multe ediţii atît de istorie naţională, cît şi
de istorie 'bisericească ortodoxă română, manuale de care s-au servit multe generaţii
de profesori şi elevi. Pasionat de arhivistica noastră românească, a căutat să dea la
lumină o bună parte din documentele inedite transilvane, unele din ele (fiind de natură
bisericească. De asemenea, a închinat pagini nemuritoare şi chiar monografii întregi
unor ierarhi, clerici şi teologi, de pe lîntreg cuprinsul patriei noastre.
«Istoric, pu'blicist, preot, profesor şi luptător transilvan, iată drumurile pe care
a păşit cu demnitate I. Lupaş» 154.

Pr. doctorand Ion-V asile VOINEA

142. In «Revista teologică», XVIII (1928), nr. 8—9, p. 245—249.
143. I. Lupaş, Studii... IV, p. 83—91.
144. Idem, Studii... I, p. 195—197.
145. Braşov, 1932, extras din «Ţara Bîrsei», IV (1932), nr. 3, p. 195—199.
146. în «Anuarul Institutului de Istorie Naţional», VII (1936—1938), p. 700—701.
147. In «Revista teologică», VI (1912), nr. 1, p. 8—11.
f
148. Idem, XVIII (1928), nr. 1, p. 7—18 ; I. Lupaş, Studii... I,-ş. 375—388.
149. în
«Universul», LI (1934), nr. 204, p. 10.
150. în «Biserica Ortodoxă Română», XXXIX (1915-1916), nr. 6, p. 635-645 ; nr. 7, p. 770-775 ;
nr. 8, p. 874—880 ; nr. 9, p. 991—993 ; I. Lupaş, Studii... III, p. 151—172.
151. în «Revista teologică», XX (1930), nr. 5 - 6 , p. 225-239.
152. în «Telegraful Român», XCIV (1946), nr. 35—36, p. 1—2 ;
«Almanahul bunului creştin», Sibiu,
1947, p. 162-169.
153. Idem, XCV (1947), nr. 39-40, p. 2 - 3 .
154. Omagiu..., p. XXI.
B.O.R.
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„DECEBALVS PER SCORILO"
Se cunoaşte interesul ce a stîrnit în lumea arheologilor vasul de cult descoperit
în anul 1954f intr-o încăpere de formă rotundă de pe terasa a Il-a a platoului-acropolă de la Grădiştea Muncelului, jud. Hunedoara, fosta Sarmizegetusa.
Notorietatea de care s-a bucurat acest vas se datoreşte însă nu atît formei sale
curioase — un fel de con uriaş sau ptlnie de lut ars, înaltă de 0,75 m, cu deschiderea
gurii de 1,26 m, fără nici o toartă neperforată la fund — cît mai ales inscripţiei cu
caractere latine ce s-a găsit imprimată pe el.
Această inscripţie — DECEBALVS
PER SCORILO — realizată cu ajutorul a
două ştampile modelate şi aplicate invers (â rebours), a atras de la început atenţia
specialiştilor, dînd naştere la mai multe traduceri şi 'interpretări. ’
%
Astfel, ca să amintim mai întîi de aceea care s-a bucurat de un. credit şi
autoritate mai deosebită, D ecebalvs Per Scorilo a fost tradus de regretatul Constantin
Daicoviciu prin : Decebal, Fiul lui Scorilo l.
Consultat de acesta, profesorul sofiot D. Decew, după ce admite în principiu
traducerea lui PER prin FIUL, inverisînd filiaţia concepută de tîlcuitorul român, suge
rează o nouă interpretare: Decebal (Ş) fiul S c o r i l o 2.
K. Horedt, plecînd de la o altă inscripţie — IMP (eratoris) NERV AI AUG(usti),
găsită în anul 1958 tot pe o terasă a sanctuarelor la Moigrad, fostul Porolissum, recunoaşte prepoziţia PER ca fiind latină şi o traduce cu clasicul PRIN, dar după ce
schimbă pe Scorilo din TATĂL lui Decebal, cum a fost conceput de C. Daicoviciu,
sau FIUL acestuia, cum a propus D. Decew, şi-l transformă în OLARUL lui Decebal,
făcînd din incinta unde a fost găsit vasul un fel de atelier sau «OFICINĂ», ceramică
pusă sub patronajul regelui dac, interpretează această inscripţie ca fiind o «marcă»
de olar sau de fabricaţie şi o traducere prin: (Oficina regelui) Decebal. Prin Scorilo
#

(a fost lucrat v a s u l ) 3.
1. A se vedea : C. Daicoviciu şi colab., SCIV, 6, 1955, 1—2, p. 203—204 ; H. Daicoviciu, DaciL
Bucureşti, 1965, p. 116 ; Idem, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Cluj, 1972, p. 99—100 ; Ion
Horaţiu Crişan, Ceramica daco-celtică, Bucureşti, 1968, p. 48 ; Istoria României, I, 196H, p. 262, n. L
p. 294.
‘
* .
2. C. >Daicoviciu, Dacica, Cluj, 1969, p. 78, n. 11 : «le Professeur D. Detschew, que nous avons
' consulte, partage cette interpretation du per dace comme filius. Mais il est d ’avis qu’il s’agit de «Decebalu^
(et) «filius Scorilus».
3. K. Horedt, în SCIV, 24, 1973, I, p. 109-110.
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«Este adevărat,' recunoaşte K. Horedt, că numele lui Scorilo nu stă la acuzativ,
cerut de prepoziţia per, dar nici in genetiv, cum ar trebui să fie, dacă în limba
dacă per ar însemna «fiu». Punctul vulnerabil al argumentaţiei, în ipoteza că inscrip. ţia ar fi latină, este deocamdată faptul că în locul obişnuitului tecit se foloseşte
la Grădiştea Muncelului per. Dacă va fi posibil 'însă să se identifice în mulţimea
aproape infinită a inscripţiilor fatine asemănătoare una cu formula per, atunci aceasta
ar constitui o dovadă peremptorie pentru valabilitatea soluţiei propuse» 4.
Traducerea lui K. Horedt, spune C. Daicoviciu, nu poate fi admisă pentru că,
«lăsînd la o parte faptul că prepoziţia per cere acuzativul (...) nu găsim nici sensul,
nici analogia unei asemenea inscripţii pe vase (...). Olarul (sau proprietarul) Decebal
a făcut acest vas prin (ori pentru ?) Scorilo (olar şi acesta, sau proprietar al doilea ?)» 5.
Şi, după ce mai face încă odată amintire de «greşeala gramaticală» de a scrie
PER cu ablativu l , apoi de a atribui acestui PER sensul de pentru sau de prin, ceea
ce ar părea să fie «prea arbitrar şi chiar cu neputinţă», pus în faţa dificultăţii de «a
da un sens celor două ştampile în limba latină», C. Daicoviciu s-a gîndit la «posi
bilitatea tălmăcirii inscripţiei cu ajutorul limbii d a c ic e » 6, ceeea ce era şi firesc,
vasul cu această inscripţie găsindu-se la Sarmizegetusa, fosta capitală a Daciei de
sub Decebal.
în consecinţă, fără a mai intra în «argumentarea filologică-lingvistică a chestiunii»,
autorul acestei tîlcuird crede că în «DECEBALVS per SCORILO trebuie să vedem o
indicaţie a proprietarului vasului cu FILIAŢIA lui : D ecebalvs fiul lui Scorilo. în
acest caz, per ar însemna fiu în limba traco-dacă, atestat în limba tracă în mai multe
rînduri, în compuse ca Ziper, Eptaper, Reciper, Seiciper etc» 7.
*
Să analizăm acum această traducere-ipoteză.
%
Autorul ei, socotind că inscripţia în discuţie nu p oale să fie în nici un caz
latină —
pentru că prepoziţia PER nu este construită cu acuzativul ci cu ablativul
— pentru a o explica spune că trebuie să recurgem la limba dacilor, dar cînd începe
să argumenteze pentru această origine dacică a inscripţiei, traducătorul face menţiune de limba traco-dacă , pentru ca
dujpă aceea să aducă exemple de nume de
persoane
numai din limba tracă, ca şi cum inscripţia lui Decebal s-ar fi găsit la
SARDICA tracică şi nu la Sarmizegetusa dacică.
Or, chiar dacă Strabon arată că dacii şi tracii, fiind de unul şi acelaşi neam,
au vorbit
una
şi
aceeeaşi
lim
b
ă
8,
aceste
două
mari
ramuri
de
popoare
şi
de
limbi,
I
t
pornite ancestral dintr-o sorginte comună, în evoluţia şi dispersiunea lor ulterioară
nu au putut să nu se diferenţieze de aşa natură încît, în epoca, locul şi condiţiile
în care s-a realizat această inscripţie, atît limba dacă cît şi limba tracă să nu-şi fi
creat în mod normal un minimum de specificitate care, deşi la origine limbi surori,
să nu mai poată fi pînă la urmă, cel puţin ca formă, tot pe atît de perfect identice
cum fuseseră la începutul lor. Ştiindu-se prea bine că o imperceptibilă sau infimă
deosebire fonetică, de vocabular sau de gramatică chiar, se întîlneşte la populaţiile
primitive de pretutindeni pentru ca, în lipsă de altceva mai eficient, clanurile fră
ţeşti sau fratriile exogamice ale unui şi acelaşi trib-tulpină să se poată deosebi* între
ele în vederea evitării amestecului de sînge (a căsătoriilor între rude apropiate),
care ar duce la degenerarea speciei.
m

%

4. Idem, p. 110.
5. C. Daicoviciu, SCIV, 6, 1955, 1—2, p. 203.
6. C. Daicoviciu, ibidem.
7. C. Daicoviciu, ibidem.
8. Strabon, Geografia, Cartea VII, cap. III, 10 şi 13.
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Afară de aceasta, în însăşi limba tracă, aşa cum arată un bun cunoscător al
problemei, epigrafistul I. I. R u ssu 9, părţile componente, rădăcinile sau temele ma
trice ale unor nume de persoane compuse, cum ar fi -de exemplu şi cele citate de
C. Daicoviciu : Zi-per, Epta-per, Reci-per, Seici-per etc., «nu apare limpede» îh majo
ritatea cazurilor că părţile lor componente .ar putea avea vreun «rost morfologic
sau semantic» aparte.
In consecinţă, diacă în însăşi limba tracă acest PER final din unele antroponime
nu apare clar că ar putea avea vreun semantism aparte, cum se poate chiar şi numai
conjectura că în limba dacă, în care nume de persoane cu o astfel de terminaţie —
în per — nu au fost pînă acum de nimeni atestate, cuvântul PER din inscripţia sarmizegetuse-ană să însemneze nici mai mulit, nici mai puţin, decît genealogicul FIU ?
Cînd, mai ales este cunoscut că acest etimon a fost dedus de tîlcuitorii lui ca pro
venind din latinescul PUER10, care atît în limba lui de origine cît şi in celelalte
limbi' romanice în frunte cu însăşi limba română, purcese toate din acelaşi izvor
comun, cuvântul PUER însemnează în primul rîn-d COPIL, de ambele sexe, el referindu-se mai ales La vîrstă, epocă, mentalitate, de unde şi termenii binecunoscuţi
de copilărie, copillăresc, pueril, puerilitate, puericultură, şi aş-a mai departe. Ter
meni care nu au nimic comun cu ideea propriu-zisă de descendenţă sau de filiaţie.
De unde deducţia că acesta fiind în principal înţelesul cuvîntului PUER, regele da
cilor nu putea să-şi pună singur să se imprime pe vasul amintit emblema nematurităţii
S'ale : D ecebalvs P(U)ER Scorilo, adică Decebal, COPILUL Iui Scorilo.
Cei ce au recurs la această interpretare au mai a/dus drept argument şi faptul
că prepoziţia PER din limba latină, construindu-se în mod obişnuit cu acuzativul,
iar cuvîntul Seorilor — de la Scorilvs — fiind Ia ablativ, deşi imprimată cu cele mai
autentice majuscule latine inscripţia găsită la Grădiştea Muncelului nu este în limba
latină, cum au opinat C. Daicoviciu şi D. Decew, sau chiar dacă ar fi în această limbă,
prepoziţia PER de aici nu se poate traduce corect decît numai cu ajutorul lui prin
(K. Horedt).%

m

Să analizăm tot pe atît de succint şi acest contra-argument.
în limba română, spune binecunoscutul lingvist Ovidiu Densuşianu n , ca şi în
tr-o parte a domeniului limbilor romanice occidentale, se constată o confuzie între
prepoziţiile PRO (pentru) şi PER (pTin). în limba română pro a fost absorbit de per.
în spaniolă şi portugheză, dimpotrivă, pro (devenit por) s-a substituit lui per, numai
limba franceză păstrează deosebirea dintre pro şi per. A ceastă confuzie, care «se în
tâlneşte câteodată şi în textele latine», nu este pe deplin lămurită. Şi Ov. Densuşianu
dă, printre atîtea «altele, şi un exemplu de PER construit nu cu -acuzativul, după regula
clasică, ci cu a b la tiv u l: PER Proculo. Care PER bineînţeles că nu se traduce nici
prin FIUL (lui Proculus) cum a propus C. Daicoviciu urmat de colegul său sofiot, şi
nici cu prepoziţia prin, la care s-a gîndit K. Horedt.
Deci, un prim exemplu epigrafic, cu o primă constatare gramaticală, care se
abate de la regula g e n e r a lă : Prepoziţia latină PER, care s-'a disociat cu timpul ca
sens în per şi pro (prin şi pentru), având la început amândouă aceste înţelesuri s
putut construi atît cu acuzativul cît şi cu ablativul, dînd la Sarmizegetusa dacilor
pe acest controversat PER Scorilo.
- 2

9. I. I. Russu, Limba traco-dacilor, Bucureşti, 1967, p. 166.
10. Idem, op. cit., p. 115.
11. Ovidiu Densuşianu, Histoire de la Langue Rjoumaine, Paris, I, 1901 ,^p. 183 şi 62.

4

/

DOCUMENTARE

801

«Apariţia ablativului după prepoziţii care în epoca bună se construiesc cu acu
zativul, citim în Istoria Limbii Române de sub redacţia acad. Al. Graur 12, este de
asemenea întîlnit» şi mai tîrziu, începînd cu sec. I— II e.n. cînd, în latina vulgară a
Italiei, «acuzativul şi ablativul sînt confundate» după anumite prepoziţii, printre care
se enumeră şi per. Şi s e dă şi aici. un exemplu de inscripţie latină în care este vorba
de o «contaminare între construcţia cu per şi ablativul absolut» : PER... D. Fonteio...,
Frontiniano...dedicante.
Aceeaşi abatere gramaticală, de la regula generală, o găsim semnalată şi de
Iorgu Iordan şi Maria M a n o liu 1S, unde citim de asemenea : «Prepoziţii ca per, care
cereau în latina epocii clasice acuzativul, apar adesea în vorbirea populară urmate
de ablativ». Şi, la fel, se dau şi aici mai multe exemple epigrafice, dintre care spicuim :
PER multo tempore..., PER cunctis locis... PER Tiberino praeposito. Exemple în care
prepoziţia PER, ca şi în cazul lui Scorilo, esite construită nu cu acuzativul ci cu
ablativul, ea neavînd aici înţelesul de prin, cum a sugerat K. Horedt şi cu atît mai
puţin pe acela de Fiul, aşa cum a interpretat C. Daicoviciu, PER multo tempore de
pildă traducîndu-se nu prin mult timp ci PENTRU mult timp, iar cît priveşte PER
din ultima prepoziţie desigur că nimeni nu s-a .putut gîndi vreodată că el ar putea
fi redat prin FIUL lui T i b e r i n o !
«Dacă va fi posibil să se identifice în mulţiimea aproape infinită a inscripţiilor
latine asemănătoare una cu formula per», a.m văzut că spune arheologul K. H o r ed t14,
şi ea ar mai fi imprimată şi pe un «vas analog de cult», cuim credea C. Daicoviciu
că nu va fi posibil de g ă s i t 15, atunci am avea o «dovadă peremptorie» că prepoziţia
PER nu mai poate fi tradusă prin cuvîntul FIUL...
A ceastă dovadă peremptorie, analogie perfectă şi inscripţie latină cu formula
per, care să se construiască şi cu ablativul, nu numai cu acuzativul aşa cuim -cere
gramatica clasică, se găseşte pe o «Mare amforă» de la Muzeul arheologic din Blois,
departamentul Loir-et-Cher, Franţa 16.
Descoperită în curtea unei ferme gallo-romane din Gievres, această amforă de
un metru înălţime, avînd modelată pe ea în relief o arbaletă, poartă două înscripţii
în limba latină : una deasupra arbaletei — T vtela PER Diana — şi a doua, mai puţin
lisibilă, dedesubtul ei.
Ca şi pe vasul de la Sanmizegetusa, şi pe această amforă gallo-romană inscrip
ţia a fost realizată, cu aceleaşi maiuscule latine, prin aplicarea unei ştampile pe vasul
cnud în citire directă.
' Că această amforă a fost un v a s v o t i v oferit zeiţei Diana, de aceasta, ca şi în
cazul vasului de la Grădiştea Muncelului, socotim că nimeni nu se mai poate îndoi.
___________________
/
12. Al. Graur şi colab., Istoria Limbii Române, I, Limba latină, Bucureşti, 1965, p. 208—210.
13. Iorgu Iordan, Maria Manoliu, Introducere în lingvistica romanică, Bucureşti, 1965, p. 210.
14. K. Horedt, op. cit., p. 110.
15. C. Daicoviciu, SCIV, 6f 1955, 1—2, p. 203.
16.
Datele cu privire la această amforă şi inscripţia de pe ea sînt luate după E. C. Florance,
L ’Arhâologie Prâhistorique,
Protohistorique
GaUo-Romaine, en Loir—&—Cher, IV, Âge du Fer ou
Epoque Gauloise, I, Beaugency, 1926, p. 619, unde citim : «U ne'grande amphore de terre cuite de l’Spoque
gal lo-roma ine, du Mus6e de Blois, trouvăe dans la cour d ’une ferme, â Gidvres sur le bord du Cher,
ii y a au moins quatre ans, porte l’inscription la tin e '« Tvtela per Diana», relatare care a făcut obiectul
unei comunicări la Congresul ştiinţific ţinut în anul 1913 la Tunis, sub titlul «Les Grands vases galloromains du Mus6e de Blois», par Florance, Paris, 1914, p. 476—477.
Ca şi vasul de la Grădiştea Muncelului, şi amfora găsită la Gifcvres este un obiect de cult, avînd
amîndouă acelaşi caracter votiv. Dc asemenea, şi inscripţia incontestabil latină de pe această amforă are
aceeaşi construcţie cu ablativul (feminin, de data aceasta = Diana) şi sensul prepoziţiei PER nu poate
fj decît acela de PENŢRV,

802

BISERICA O R T O D O X A R O M Â N Ă

De asemenea considerăm că şi sensul acestei inscripţii nu poate să nu fie pentru
toată lumea clar : TVTELA, care nu putea să fie fiica şi cu atît mai puţin FIUL Dianei,
pentru că această zeiţă, îngrozită de chinurile văzute la mama ei cînd l-a născut
pe Apollo, a cerut Zeului suprem să-i îngăduie să rămînă toată viaţa ei fe c io a r ă ;
şi nici un reprezentant ceramic, un OLAR al acestei zeiţe TVTELA nu putea să fie,
pentru că în Mitologia antică divinităţile celeste nu se prea amestecau cu cei de pe
pămînt decît doar în chestiuni de d r a g o ste ; acest gallo-roman fiind probabil un
v
vînător pasionat, pune să se confecţioneze o amforă specială cu emblema Vînătorii
pe ea (arbaleta), pe care să o ofere Di’anei în vederea obţinerii unor succese mai
bogate în acţiunile sale vînătoreşti. D e c i : TVTELA (oferă, donează această amforă)
Pentru Diana — PER Diana.
Tot cu privire la inscripţia decebalică s-a mai stpus că ar fi «cu neputinţă»
să i se găsească vreun sens dacă ea ar fi scrisă în limba latină. Ceea ce, dacă ne
referim la sens nu poate să fie decît foarte adevărat. Pentru că sensul unui cuvint,
unui lucru, unui fenomen, eveniment, nu este în fond altceva decît însăşi esenţa sa,
logica sa, raţiunea sa. Fără sens nu poate să existe şi nici să se conceapă ceva clar,
lămurit, d e fin it; dincolo de sens începînd domeniul imprecisului, haoticului, fantas
ticului, aberaţiei.
i

Inscripţia DECEBALVS PER SCORILO a fost găsită pe un vas de c u l t 17. Pentru
prima dată în ţara noastră, Diac. P. I. David a afirmat categoric traducerea lui per
prin pentru şi utilizarea în cult a vasului descoperit. P. C. Sa scria în 1972 : «După
interesanta descoperire a vasului de cult cu inscripţia DECEBALVS PER SCORILOR,
găsit în Sanctuarul complexului arheologic din cetatea Sarmizegetusa, surprizele au
' continuat prin ivirea a noi opaiţe sau diferite obiecte întrebuinţate în actele litur
gice ale preoţilor daci. Inscripţia «Decebalvs per Scorilo» (în traducerea unora «Decebal fiul (sic) lui Scorilo»). Trebuie tîlcuită (DECEBAL PENTRU SCORILO), fiindcă
a fost aplicată pe un vas-ofrandă sau sanctuar mic oferit lui Zalmoxis de către
Decebal tatălui său, sau pentru ajutorul de a fi ajuns rege, este primul POMELNIC
IN LUT...» 18.
Toţi cercetătorii acestui vas au recunoscut în ultimul timp utilitatea cultică,
însuşi locul unde a fost găsit vasul — o construcţie în formă circulară, consacrată
Focului sacru — pledînd pentru aceasta 19.
Tradusă, aşa cum a fost tradusă — Decebal , fiul lui Scorilo — această atestare
genealogică a regelui dac, după sensul şi logica sa, nu avea ce căuta pe un astfel
de vas destinat cultului sacru. Pentru că, dacă ar fi fost puisă pe un monument come17. C. Daicoviciu, SCIV, 6, 1955, 1—2, p. 203 : «Vasul aduce aminte de cupele de metal (de argint)
din tezaurele dacice. El a servit, credem, mai curînd ca vas de libaţii sau ceva asemănător în practi
cile religioase...».
18. Diac. P. I. David, Evlavie străbună in lut şi piatră, în «Mitropolia Olteniei», XXV (1973), nr.
1—2, p. 157—158; Tema şi traducerea corectă au fost reluate de autorul citat şi mai recent într-un docu
mentat articol despre relaţiile dacilor cu celţii. Este vorba despre : Religia tracodacă şi celtobritană.
Studiu comparativ, în «Biserica Ortodoxă Română», XCIII (1975), nr. 3—4, p. 389—408, Decebal pentru
Scorilo, fig. 21.
19. Destinaţia sacră a construcţiilor de formă rotundă, dedicate încă din timpurile străvechi cultului
Focului sacru, o arată sugestiv Publius OVIDIUS Naso, în Fastele s a l e : Templul Vestei, în care arde,
Focul sacru simbolul puterii şi al unităţii poporului roman, este ca pămîntul în care, la fel ca şi în
sanctuarul Vestei, arde focul cel nestins — Forma tamen templi Vestae..., guac terra ; subcst vigil ignis
utrique (Fasti, VI, 265—267). Ca o minge pămîntul este rotund, la fel şi templul Vestei Terra pilae similis...
Atriga Vestae (eadem) forma rotunda fecit (VI, 263, 269, 280).
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morativ, care să-l reprezinte pe Decebal, sau pe vreo piatră funerară, care să fie
aşezată la căipătîiul marelui dispărut, ori ar fi fost imprimată pe vreo urnă cinerară
— nu însă* pe capac — în care să fie depusă cenuşa regelui dac, atunci — şi poate
nici atunci — această d e sc e n d e n tă , acest atestat ceramic, prin care se arăta al cui
FIU este Decebal, poate ar mai fi avut vreo raţiune, vreun sens, vreun fel de moti
vare, mai ales dacă la Sarmizegetusa ar mai fi existat, în acelaşi timp şi alte perso
nalităţi marcante, comandanţi de oşti, oameni iluştri, care să fi purtat acelaşi nume
de Decebal.
Cum însă la daci nu se cunoaşte nimeni pînă în prezent, dintre oamenii de
seamă, care să mai fi' purtat acest nume marcant, iar la Sarmizegetusa, care era
Cetatea de scaun, toată lumea ştia al cui Fiu era regele Decebal,. afişarea publică
a acestei Filiaţii desigur că. nu mai .putea avea vreun rost, vreo raţiune. Mai ales
că, destinat a fi oferit cultului divin, toţi preoţii de La temiplu sau cel puţin cei mai
înalţi dintre pontificii lui, în caz cînd ar fi existat vreun dubiu în ce priveşie ade
vărata paternitate a regelui lor, ştiau cu certitudine, împreună cu zeii de pe Kogaionon,
al cui FIU este Decebal, fără a mai fi nevoie să o arate el, prin acest certificat ceramic, *
scris de altfel de o manieră cripogramică, dificil de descifrat pentru dacul simplu.
Privind însă lucrurile dintr-un alt punct de vedere, resipectiv interpretînd această
inscripţie cu totul în alt sens, toate aceste nedumeriri, nepotriviri, confuzii, dispar şi
inscriipţia diiscutată devine de La sine clară, logică, exjplicită, cu înţeles.
Astfel, Decebal avînd o consideraţie deosebită pentru Scorilus, care desigur că
i-a fost o rudă apropiată, eventual poate chiar părinte, pune să i se facă ceva cu
totul deosebit, un obiect special — un vas — pe care să-l ofere templului ca dar
sau omagiu pios în amintirea celui disipărut.
Cum însă nu numai supuşii săi obişnuiţi dar nici preoţii de la templu şi chiar
divinităţile nu puteau cunoaşte gîndul lui Decebal, a fost cu totul nu numai normal
dar chiar şi necesar de a arăta sub o formă oarecare scopul pentru care a pus să se
confecţioneze acest vas, şi anume că el, Decebalvs regele dacilor, a făcut acest vasvotiv — PENTRU memoria sau pomenirea lui SCORILVAS - DECEBALVS PER (PEN
TRU) SCORILO.
Felul acesta de a proceda a fost totdeauna cunoscut în lumea piozităţii
religioase. La toate popoarele, indiferent de locul, timpul sau credinţa lor, oferirea
de daruri locaşurilor sfinte, slujitorilor lor, divinităţilor, a fost un obicei îndătinat,
după cum tot pe atît de uzitat a fost şi obiceiul de a însoţi aceste daruri cu anumite
formule stereotipe — scrise sau verbale — cum ar fi de pildă : Eu , cutare / dau acest
lucru sau ofer acest dar PENTRU sufletul meu sau PENTRU sufletul şi pomenirea
lui cutare...
Astfel, gallo-romanul TVTELA (Ocrotitul-Ocrotita) pune să se facă amforă spe
cială — care era tot un vas de cult — PENTRU (PER) DIANA, zfeiţa Vînătorii, şi
la fel ca şi regele dac, imprimă pe el scopul pentru care s-ia făcut.
Dacoromanul ZENOVIUS, aşa cum arată ex-voto găsit la Biertan (jud. Sibiu),
donează şi el un obiect destul de preţios pentru vremea aceea şi, potrivit obiceiului
îndătinat, modelează în bronz formuil'a binecunoscută : EGO ZENOVIUS
VOTUM
POSUI — Eu, Zenovie, am pus (am oferit) acest d a r 20.
♦

/ V

20. C. C. Giurescu şi Dinu Giurescu, Istoria Românilor din cele mai vechi timpuri pină astăzi,
Bucureşti^ 1971, voi. I, p. 129 şi 142,
«

•
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Aşa cum şi DECEBAL pregăteşte şi oferă Sanctuarului rotund din Sarmizegetusa, care era închinat Focului sacru, un dar special, un vas de formă amforoidă,
utilizat în special la acest cult şi potrivit aceleiaşi datini străvechi, pune să se
imprime pe el gîndul lui, intenţia, scopul pentru care l-'a făcut scriind la p id a r :
(Eu) DECEBAL (am pus să se facă acest vas) PENTRU SCORILVS — PENTRU pome
nirea lui - PER SCORILO.
,
♦
I

%

Scrisă cu cele mai autentice majuscule latine, laconică prin definiţie oa orice
inscripţie şi eliptică de predicat, cum se prezintă multe din epigrafiile latine rămase
din trecutul îndepărtat, inscripţia găsită Ia Grădiştea Muncelului, ca şi aceea similară
găsită la Gievres de pe rîu'l Cher, este şi rămîne latină atît în ceea ce-i priveşte
forma cît şi conţinutul ei.
(
Lucru care nu trebuie să mire pe nimeni.
Pentru că, indiferent care ar putea să fie explicaţia, limba latină — latina ar haicâ, proto-latina — a existat, se cunoştea, se vechicula şi se vorbea în spaţiul
carpato-danubian cu mult mai înainte de venirea cuceritorilor romani aici. în Dacia
cel puţin, aşa cum lasă să se deducă inscripţia lui Decebal, latina fiind utilizată nu
numai ca limbă de cancelarie ci şi oa limbă de cuilt, zeilor de pe vremea aceea,
care nu erau încă concepuţi ca universali s>au poligloţi, oamenii trebuind a li se'
adresa numai în limba lor naţională.
Aşa se explică pentru ce Decebal, cînd a pus să se confecţioneze vasul des
tinat Focului sacru de pe Acropola s'armizegetuseană, nu şi-'a concretizat gîndul lui
prin orice vocabule sau în orice limbă, ci intenţia lui pioaisă regele dacilor a expri
mat-o plastic prin majusculele şi limba pe oare o cunoşteau nu numai el şi curtenii
lui ci şi slujitorii de la templu, reprezentanţi ai zeilor din cer.
Iar această limbă sacră, utilizată în cultul sanmizegetusean, nu putea să fie o
limbă traco-dacă ci o limbă latino-dacă, ea nefiind scrisă de un rege trac ci de un
rege dac.
Că limba latină se cunoştea şi se scria în Dacia dinaintea lui Traian o d ove
desc o seamă de fapte concrete, semnificative, care nu m ai.pot fi contestate.
Astfel, ciînd în anul 89, după cum informează Dion C a ssiu s 21, Decebal trimite
lui Domiţian o scrisoare pe care acesta o înaintează Senatului roman, limba în care
a fost redactat acest document oficial de bunăseamă că nu a putut să fie decît limba
pe oare o cunoşteau şi o vorbeau deopotrivă atît solii lui Decebal cît şi reprezentanţii poporului roman.
♦

*

Cu 13 ani mai tîrziu, după cum informează acelaşi istoriograf g r e c 22, mai îna
inte de a capitula acelaşi rege dac trimite o delegaţie de pace formată din fruntaşi
pileaţi, pe care Traian o ia cu sine la Roma unde, în faţa aceluiaşi Senat, trimişii
lui Decebal «rostiră oîteva cuvinte» prin care şi-au arătat scopul soliei lor. A ceste
cîteva cuvinte grăite în faţa reprezentanţilor ofiiciali ai poporului român, oare nu cu
noşteau limba «barbară» a dacilor, desigur că nu au fost rostite decît tot în limba
latină pe care o vorbeau şi senatorii romani.
9

21. Dion Cassius, Istoria romană, Carlca LXVIII, 7.
22. Idem, LXVIII, 9 -1 0 ,
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In cel de al doilea răz'boi daco-roman, cînd Traian a ajuns la Tapae, intuind
dezastrul ce-i ameninţa burii trimit împăratului roman un fel de ultimatum naiv,
scris.pe o «Ciupercă m are»23. A cest meisaj vegetal — dacă informaţia aceluiaşi Dion
Gassius este exactă — se înţelege d-e la sine că a fost scris nu numai cu «litere
latine», ci a fost chiar redactat «în limba latinilor», aşa cum arată textul o r ig in a l:
ŢpdţAţiaoi XaTivotS Xsţojv 2 4 .
în scena de pe Columna lui Traian, în care trimişii lui Decebal cer pace împă
ratului biruitor, aceştia nu se adresează împăratului cu ajutorul vreunui interpret ci
i se adresează direct. Ceea ce denotă, aşa cum au interpretat cercetătorii acestei
scene dram atice25, că solii dacilor îi vorbeau lui Traian în limba lui Traian.
Şi în sfîrşit, pentru a nu ne opri decît asupra acestor cîtorva exemple, cînd c o 
mandanţii de oşti aliate sau şefii de triburi confederate, întruniţi la Ocnele Mari
vîlcene, aiu avut de discutat în unele probleme divergente, fundamentale, pe bule
tinele lor de vot ceramice — pe cioburile ce s-au găisit a i c i 26 — care au putut să
fie tot atît de bine şi voturi pentru ostracizare — ooxpaxa
— ei au scris ca şi
Decebal, cu oca 60 de ani mai înainte, cu aceleaşi majuscule latine, fie numele lui
MARO(us), fie pe acela cu mult mai des întâlnit, al lui BVR+REB(ista ?), care nu a
putut să fie nume de cetate, pentru că cetăţile nu se ostracizau, ci numele unui om
de seamă, ilustru,' căzut în dizgraţie, om care, ducîndu-ne cu mintea la sfîrşitul tragic
al lui Burebista, a putut să fie nu numai condamnat la ostracizare ci poate chiar
la moarte şi asasinat sau executat aici, în' metropola alutană, aşa cum s-a întîmplât, în acelaşi an, 44, şi cu rivalul său Iuliu Caesar, în metropola romană.

Pr. N. T. CERNEA

23. Idem, LXVIII, 8.
24. A se vedea, Istoria României, I, 1960, p. 302 şi Radu Vulpe, Studia thracologica, Bucureşti,
1976, p. 199.
25. Iosif Constantin Drăgan, Noi, tracii. Istoria milenară a neamului românesc, Craiova, 1976,
p. 85.
26. D. Berciu, SCIV, 24, 1973, 4 şi 611 ş.u. Faptul că la Ocnele Mari (Buridava) s-au scris numele
celor condamnaţi la ostracizare nu pe cochilii de scoică — ostraka — ci pe cioburi ceramice nu trebuie
să mire pentru că la Atena însăşi, care nu-i decît la un pas de mare, cel puţin pînă în anul 1952, s-au
găsit nu mai puţin de 1650 de astfel de «cioburi» mai ales de cînd au început săpăturile arheologice în
vechea Agorâ, locul unde se adunau cetăţenii în vederea ostracophoriilor (A se vedea Robert Flaceliere,
Viaţa de toate zilele în Grecia secolului lui Pericle, trad. Liana Lupaş, Bucureşti, 1976, p. 281—282).
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R E S U ME
I

Le vase de culte amphoroi’de, decouvert en 1954 â Grădiştea Muncelului (l'ancienne Sarmizegetuse dace), est marquee plusieurs fois de rinscription : DECEBALVS
PER SCORILO, dont le premier mot â rebours.
En raison de quelques dissemblances apparemtes, notamment que PER de cette
inscription n'esit pas une preposi'tion Laitine mais represente le mot thraco-dace‘ PER
apparente au mot latin PUER — enfant, ou bien que, meme si c'.etait une preposition*
latine, PER ne pourrait en avoir que le sens de PAR, on avait par consequent traduit
cette inscription comme s u i t : Decebale, Ie fils de Scorilo (C. D a ico v iciu ); Decebale(et)
le lils Scorilus (D. Detchew), (Uoilicine du roi) Decebale (ce va se -a ete lait) par S co 
rilo (K. Hofedt), D ecebale pour Scorilo (Diac. P. I. David).
t

Mais puisque la preposition latine PER exige aussi un complement en ablatif,
dans ce dernier cas elle peut avoir le sens de PRO c'est-â-dire POUR.
Par consequent, en c e qui concerne le sens de cette inscription, 6tant donne
qu'elle avait ete imprimee sur un vase votif, on ne peut pas lui donner une interpretation visant La FILIATION du roi, c e vase n'etant pas un document ceramique confectionne pour preciser la genealogie de Decebale, deja bien connue, au contraire
cette inscription est une DEDICACE inscrite sur un ex-voto offert au sanctuaire circuLaire du Feu Sacre dace an memoire de Scorilus, parent defunt de Decebale ;
Aussi l'auteur traduit-il Decebale (a doim e ce vase) pour (la memoire de) S co %

rilus -

DECEBALE POUR SCORILVS.

Ecrite en majuscules latines, cette inscription se range d'elle-meme dans la tradjtion du latin archaique qui etait en usage officiel en Dacie bien avant la penetration des armees romaines dans ces contrees d'entre le Danube et Ies Carpathes.
1
*
I
I

i
/

9

GLOSE TEOLOGICE INEDITE DIN SECOLUL AL XV-LEA
Răsfoind în vara anului 1973 manuscrisele fondului Mazurin de la Arhivele din
Moscova, am avut prilejul de a da peste un codice slav care, aşa cum mărturiseşte
însemnarea copistului, a fost prescris în anul 1413 de £ătre popa Domentian şi un
anume Gavriil. Acest Domentian era, aşa cum ştim din altă parte, întîiul stareţ mol
dovean cunoscut al Minăstirilor Bistriţa şi Neamţ* unite sub oblăduirea sa, precum
aflăm dintr-un hrisov al lui Alexandru cel Bun din anul 1407, curînd după întem e
ierea lor, de la 1392. Celălalt copist era, după toate probabilităţile, faimosul scrib
Gavriil Uric, a cărui activitate de caligraf era pînă de curând socotită a fi început
abia după anul 1429, data evangheliei sale care se păstrează azi la Oxford.
Manuscrisul cuprinde, alături de Scara lui Ioan Sinaitul, cunoscuta operă asce
tică din secolele VI— VII, 16 cuvîntări alcătuite în secolul al IV-lea de Sfîntuil Grigorie Teologul, episcopul Nazianzului. Cele 16 cuvîntări, traduse deja în sec. X în
vechea slavă bisericească, pot fi aşijderea aflate, prescrise de acelaşi Gavriil, într-un
alt manuscris nemţean, din anul 1424, rămas şi acesta pînă în vremea din urmă necu
noscut cercetătorilor noştri, codice păstrat azi la Biblioteca Centrală din Moscova, în
fondul de achiziţii noi, unde a intrat în 1951.
Nu poate fi îndeajuns subliniată însemnătatea acestor vechi codice, întrucît ele
reprezintă cea dintîi mărturie în ordine cronologică asupra activităţii culturale în M ol
dova Muşalinilor. Este adevărat, atît în arhivele şi bibliotecile noastre, cît şi, mai
rar, în cele străine, întîmpinăm şi alte manuscrise slave din această vreme, ba chiar
şi mai vechi, dar nu avem dovada peremptorie că ele ar fi fost alcătuite la noi în
ţară, chiar şi atunci cînd asemenea lucru pare şi chiar este probabil. Astfel, cele mai
vechi date sigure asupra istoriei literaturii şi gîndirii româneşti din Evul mediu ne
sînt oferite în chip exclusiv de către cele două codice care se găseau în biblioteca
V. I. Lenin din Moscova. Mai mult, cuvîntările Sfîntului Grigorie al Nazianzului par
a fi fost nu numai pentru Moldova, ci încă şi pentru Ţara Românească, între primele
monumente de cultură locală şi sursă de doctrină creştină.
într-adevăr, am descoperit tot atunci, în fondul slav al vechii Biblioteci a Sfîn
tului Sinod, care după revoluţie a ajuns la Muzeul Istoric din Moscova, unde se păs
trează şi astăzi, cîteva file dintr-un manuscris copiat, aşa cum arată o însemnare
contemporană, la anul 1411, «în vremea voivozilor Mircea şi Mihaiil», adică. în
vremea lui Mircea cel Batrîn şi a fiului său Mihail, asociat la tronul părintelui
său încă de pe la 1406, se pare. Răsfoind manuscrisul de la Muzeul Istoric, am putut
citi, cu îndreptăţită surprindere, referiri precise şi erudite la scriitorii antici creştini
sau profani, rînduri ce contrastează izbitor cu scrierile obişnuite ale Evului mediu.
Aşa cum ne-am putut convinge, aceste fragmente cuprind părţi alese dintr-un co 
mentariu la aceleaşi cuvîntări ale lui Grigorie Teologul, pe care le copia Uric în
Moldova doi ani mai tîrziu. Acest comentariu, alcătuit în greceşte pe la 1,070— 1100
de către episcopul Nichita alHeradleei, cunoscut canonist, istoric şi exeget al Sfin•tei Scripturi fusese tradus în slavonă în părţile Vidinului ori ale Cernei pe la mij
locul secolului al XlV-lea, scriitorul român folosind, bineînţeles, versiunea slavonă,
singura ce-i era accesibilă, ca sursă de inspiraţie, întrucît, pe de o parte, izvorul
său este cu siguranţă comentariul iui Nichita la Sfântul Grigorie Teologul, iar pe de
altă parte filele de la M oscova cuprind un text simţitor schimbat faţă de comentariul
original. Nu credem de asemenea a fi fost întîmplă'tor faptul că cele cîteva file
amintite au fost legate împreună cu un exemplar pe pergament al rarisimului C o m e n 
tariu la H exaem eron al lui Ioan Exarhul (circa 897), comentariu din care ni s-au păs
trat, în afara acestei copii slavo-române, din secolul XIV sau XV, cea mai bună
de altfel, numai o copie atonită de la 1263 şi alte două exemplare tîrzii, din al
XVII-lea veac. Hexaemeronul Exarhului, un fel de prezentare enciclopedică a concep%
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ţiilor cosmogonice şi astronomice ale veacului de mijloc biz’ântino-bulgar, cuprinde
în copia slavo-română unele adaosuri ori prescurtări proprii alcătuitorului autohton
al copiei de care vorbim.
Ţinînd seama de toate acesitea, am socotit necesară scoaterea la iveală a tex
telor descoperite de noi, editînd atît fragmente din originalul grec, netipărit pînă acum
niciodată, cît şi, versiunea latină a traducerii slavone, împreună cu o tălmăcire româ
nească şi un comentariu istoric *.
Socotim util a da aici la iveală glosele cu caracter teologic, care în lucrarea
noastră, sînt numai în parte editate integral (nr. 52—57, 74—85, 137— 149), restul
fiind rezumate în textul latin (nr. 170— 217) **.
*
Cea mai mare parte a gloselor şi comentariilor din manuscrisele slavo-româme
ale operelor lui Grigorie Teologul au conţinut polemic, istoric, mitologic, literar,
apologetic, sau filozofic, nu teologic în adevăra-tul sens al cuvîntului, adică de onto
logie m etafizică x. De asemenea, unele din glosele teologice nu fac decît să repro
ducă în traducere glose greceşti mai vechi, din sec. XII— X I V 2, transcriind alteori
glosele aşternute pe hîrtie de scribii sîrbi. Cele mai multe însă dintre aceste şcoli
teologice, în acelaşi timp cele mai însemnate, sînt rezultatul reflecţiilor monahilor
români din mînăstirile întemeiate de vrednicul Nicodim şi învăţăceii săi, şi ele pun
într-o altă lumină istoria gîndirii teologice şi filozofice româneşiti, ale cărei izvoare
trebuie aşadar aşezate de acum înainte într-al XlV-lea veac.
Iată acum glosele de care vorbeam :

i

(52)

Glosă la cuvîntarca XXI V (a şasea în seria de 16 omilii traduse în slavonă). Mss. U 1 (f.
192), U 2 (f. 59), U 3 (f. 66 v), P (f. 207 v). «Chiprian, episcop al Africii, în vremea lui
Dcchic au dobîndit cununa muceniciei».
*
In cartea noastră, sînt înfăţişate pe rînd, cititorului o introducere istorică privind opera Sfîntului
Grigorie din Nazianzr o descriere analitică amănunţită a manuscriselor, greceşti, slave şi româneşti folo
site, traducerea românească a textului slavon, traducere făcută de noi direct sau folosind, pentru unele
pasaje, o tălmăcire veche manuscrisă din anul 1764, apoi versiunea slavonă din sec. XIV, în traducere
latină şi note ce rezumă comentariul, care urmează în textul românesc după fiecare paragraf, apoi textul
grecesc al celor două variante deosebite (sec. X I—XIII) ale lui Nichita din Heracleea.
** Manuscrisele folosite au fost următoarele :
B = Sofia, Biblioteca Academiei 69 (ultimul sfert al sec. XIV) ;
D = Dragomima 1883/794 (sfîrşitul sec. XIV) ;
1 = Bucureşti, Biblioteca Academiei ms. slav 73 (Ţara Românească circa 1370—1400) ;
M = Bucureşti, Biblioteca Academiei ms. slav 341 (al treilea sfert al sec. XIV, J a r a R om ânească);
O = Moscova, Biblioteca Lenin, fond 209 Ovcinnikov, ms. 223 (Moldova, începutul sec. X V I);
P = Moscova, Biblioteca Lenin, fond 98 Egorov, ms. 852 (Putna, anul 1511) ;
R = Mînăstirea Rila, ms. 34 (4/4 ; 1), anul 1479 ;
S = Bucureşti, Biblioteca Academiei, ms. slav 142 (Tara Românească, circa 1401 —1411)
;
U 1 = Moscova, Arhivele Centrale CGADA, fond 196 Mazurin, ms. 1494 (Nemţ, 1413) ;
U 2 = Moscova, Biblioteca Lenin, fond 218, Noi achiziţii, ms. 178 (Nemţ, 1424) ;
U 3 = Moscova, Biblioteca Lenin, fond 178, Muzeul Rumianţev, ms. 922 (Putna, 1471);
X = Bucureşti, Biblioteca Academiei, ms. slav 141 (Athos 1413—1418 + Neamţ, circa 1490—1494);
,
B (Beta) = Bucureşti, Biblioteca Academiei, ms. grec 392 (circa 1303—1313, Castoria sau Salonic);
2 (Sigma) = Moscova, Muzeul Istoric, fond Biblioteca Sinodală, ms. slav 55 (35), circa 1386—1411.
1. Textul complet şi traducerea pot fi aflate în ediţia noastră, Nicetas Heracleensis, Commentaxiorum
XVI orationum Gregorii Nazianzeni fragmenta, în curs de apariţie. Vezi de asemenea J. Sajdak, Historia
critica scholiautarum et commentatorum Gregorii Nazianzeni, I, Krakow, 1914 şi J. Lefherz, Studien zu
Gregor von Nazianz. Vberlieferung, Handschriften, Scholiasten, Bonn, 1958.
2. Pentru izvoarele greceşti ale acestor glose vezi ediţiile lui E. Piccolomini, Estratti inediţi da:
codici greci della Biblioteca Mediceo-Lautenziana, «Annali delle universitâ toscane», 16 (1879), p. I —XLIII,
231—275 (Pisa, 1879), V. Puntoni, Şcolii alle orazioni di Greforio Nazianzeno, în «Studii di filolo
gia classica», I, ed. E. Piccolomini, Torino, 1886, p. 133—180, 207—246, E. Norden, Scholia in Gregorium
Nazianzenum inedita, «Hermes», 27 (1892), p. 606—642 şi Unedirte Scholien zu den Reden Gregors vo*
Nazianz, în «Zeitschrift fur Wissenschaftliche Theologie», 26 (1893), p. 441—447 ; R. Cantarella, B o s i U q
Minimo, în «Byzantinische Zeitschrift», 25 (1925), p. 292—309 ; 26 (1926), p. 1—34i
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(53)Cuv. X X X I X (9). Ms. S (f. 158 v). «Dacă Novat, neprimind pre cei ce nu s-au pocăit, bine
face, apoi nici eu nu primesc pe cei ce nu se căiesc, iar dintre cei ce se căiesc, nu după
vrednicia lor în lume ; iar dacă nu se miruiesc, bine face, aşa cum făcea de altfel şi înainte,
că nici eu nu-i primesc, iar cînd îi primesc, loc de îndreptare, adică cin, pravilă şi canon
le dau, ca să se cureţe cu lacrimile, iar de nu-i primeşte nici aşa, apoi atunci eu nu
mă mai asemăn cu Novat». Aceste cuvinte, parafrazînd o scrisoare a lui Chiprian din
Cartagina, sînt puse în gura acestuia de către autorul glosei.
(54)

Cuv. XLII (14). Mss. S (f. 209 v), M (f. 219). «Cînd au gonit Constantie pre Iulian, acela
gonit fiind au fugit în altar şi aşa prin Hristos s-au mîntuit».

(55)

Cuv. XLIII (9). Mss. S (f. 124), X (f. 184 v). «Tu îmi arăţi că Sfîntul Vasilie nu au fost
episcop în vremea lui Iulian, cum cred unii, ci sub Valent s-au hirotonisit».

(56)

Cuv.

(57)

Cuv. XLII (14). Ms. S (f. 212 v). «Şi înainte de venirea lui la Constantinopol arienii se
făcuseră mai mulţi decît creştinii şi luaseră bisericile şi veniturile şi toate, Iar
pravos
lavnicii. de a lor groază, se ascundeau şi mulţi se lăsau ademeniţi de mită întru erezie».

(74)

Cuv. XLII (14). Ms. S (f. 211 v). «Acestea unii o tîlcuiesc şi ca fiind despre însuşi Bogoslav,
că precum Iosif singur în Eghipt au fost şi din Eghipet au ajuns în Ţara Făgăduită 60 de
iudei, puţini fiind ei mai înainte, tot aşa şi Bogoslov puţini pravoslavnici au aflat la
Constantinopol, şi din aceştia nenumăraţi au lăsat şi întru Ierusalimul ceJ prea înalt a
făcut pămîntul să înflorească».

(75)

Cuv. XLII (14). Ms. S (f. 212 v). «Deuteronomul, cîntarea a doua». Nu este vorba aici de
o trimitere la Deut. II, ci de o traducere a cuvîntului, care în greceşte înseamnă în adevăr
a doua lege.

(76)

Cuv. XLV (2). Ms. S (f. 23 v). «Cînd se făcea jertfa legiuită cu ardere de tot, alegeau o
oaie care să nu aibă nici un cusur, nici oarbă, nici saşie, nici şchioapă, nici vreun alt
beteşug avînd».

(77)

Cuv. XLII (14). Ms. S (f. 210 v). «Obicei vechi
era ca în biserica lui Dumnezeu din toate
roadele să se aducă prinos, de aceea şi prinos sfinţit se zicea că dacă se aflau fie între
ciorchini boabe coapte mai întîi, fie între smochine, sau altele asemenea, nevrednic soco
teau ei să culeagă, pînă a nu aduce prinos în biserică din acelea».

(78)

Cuv. XLI (4). M s s .iU l (f. 175 v), U 2 (f. 36), U 3 (f. 40 v), P (f. 139). «Iovileu se zice, după
iudei, cel de-al cincizecelea an».

(79)

Cuv. X[L1 (4). Mss. P (f. 141 v), S. (f. 53 v), R
pe limba noastră odihnă».

(80)

Glosă despre nazareeni, aflată numai în mss. greceşti.

(81)

Cuv. XLII (14). Ms. S (f. 211 v). «Şi dacă mă socotesc prooroc şi cele viitoare, precum
Samuil, le pot vedea şi dacă nu privesc către cele viitoare, spre a da răspuns, aşa cum
vrăjitorii cei mari ai împărăţiei se arată pre sine a putea, ci numai ascult cuvîntul înţe
lepciunii, privesc lucrurile şi pot prooroci dorita mărire şi viitorul turmei».

(82)

Cuv. XL (11). Ms. S (f. 168). Glosă întregitoare despre Saul, David şi

(83)

Cuv. XLI (4). Ms. S (f. 54 v). «Iscusit, precum în adunările bisericeşti pe atunci fruntaş
s-au arătat împăratul Zorovavel, purtînd el umărar, iar pe el şapte pietre scumpe. Urmatu-i-au acestuia preotul Iisus, fiul lui Sadec, avînd el în faţa ochilor pietre împărăteşti.
Arată povestea cum că, după lege, preoţilor li se cuvine să aibă pururea î n ‘ faţa ochilor
piatra cea aleasă, adică pe Hristos».
y

(84)

Cuv. XLI (4). Ms. S (f. 56 v). «Zic de acele coşuri că erau din nuiele anume, care aveau
spini ce se întindeau la împletit, ce se zic şapte coşniţe, ce dintr-un anume lemn erau,
cu ramurile veşnic înflorite, şi iarna şi vara». Este vorba aici de sfeşnicul simbolic cu
şapte braţe şi cedrul sacru al vechilor evrei.

(85)

Cuv. XLIII (9). Ms. S (f. 123), X (f. 399). «Era obicei mai înainte
vreme ca încă din viaţa
arhiereul să-şi aleagă sieşi pe cine voia să-i fie lui urmaş la vlădicie. Aşa şi pe Sfîntul
Vasilie, încă în viaţă fiind Evsevie, l-au ales de moştenitor».

(137)

Cuv. XLIII (14). Ms. S (f. 217). «Arie zicînd că
acela grăind astfel, spunea : Rău zici, vino dar

XLIII (9). Ms. 2

(f. 4). .«Antim, vlădică (au fost) al Tyanei».

(f. 136). «Savatizmo pe evreeşte se zice, iar

Goliat.

trei firi şi trei părţi şi auzind Savelie pe
să te întorc şi să te îndrept şi să crezi
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precum mine, că este o singură fire şi o singură
Să părăsim reaua vindecare».

fiinţă.

De aceea şi zice B ogoslav:

(138)

Cuv. XXI (12). Ms. S (f. 200 v). «Grăia către apostaţii săi Iulian, precum ca după nedrep
tate să obijduiască şi tot răul să-l facă creştinilor, iar atunci cînd creştinii pentru nedrep
tate au venit să se tînguiască, ca la un împărat, zisu-le-a lor acesta : Hristos al vostru, zice,
lege vouă dîndu-vă, au zis cum că cine pre tine în obraz te va lovi, tu întoarce-i lui
şi celălalt obraz, iar dacă cineva te va lua cu sine să mergi o postaţă, tu mergi cu
acela două şi de la cel ce-ţi ia ale tale nu te feri. Legea voastră dară împliniţi, iar de
nu vreţi, veniţi la mine. Şi astfel nesilind ci
numai cu răutate silea
şi cu şiretenie
muncea». (Versetele biblice la care se face aluzie în acest fragment necunoscut pînă acum
din scrierea lui Julianus, Contra Galilaeos sînt la Matei V, 59—42).

(139)

Cuv. XVI (16). Ms. M (f. 282). Aici citim o serie de 8 profeţii asupra lui Hristos, atribuite
lui Tilis împărat al Egiptului, Tucidide, Sofocle, Sibila Egipteană, Flavius
Josephus, Platon
şi Ostanes, pe care le mai
întîlnim pe filacterele filozofilor de la bisericile «Sfîntul
Gheorghe» din Suceava, Humor şi Moldoviţa, din anii 1532—1537, ca şi la Suceviţa (160])
şi Cetăţuia (1672), precum şi în erminiile de pictură bisericească din sec. XIV—XIX.
Nu socotim necesar a insista asupra acestor glose de arheologie biblică şi istorie
a • creştinismului primar, întrucît ele pot fi aflate, împreună cu un comentariu adecvat,
în lucrarea noastră amintită mai sus, care se află în curs de apariţie. De asemenea, ne
mulţumim să reproducem mai jos cele cîteva glose teologice integral în aceeaşi carte, fără
a le mai comenta :

(140)

Cuv. XLII (14). Ms. S (f. 216). «Precum focul, de pildă ; de voi fi astfel întrebat de către
cineva ce este focul, voi zice că firea focului este căldura, arzătoare şi strălucitoare,
spre înalt tinzînd şi de alt lucru avînd nevoie care să ardă. Dacă spunem că firea
focului nu este îngheţată, nici nu este întunecată, nici să fie purtată, adevăr grăim, că
firea focului întocmai aceasta este. Nu arătăm firea focului, ci arătăm ce este în ea.
Aşa şi cu Dumnezeu, dacă spunem că este fără început şi nenăscut nu:i arătăm firea,
ci nefirea, că nu are adică început, Tatăl adică, nici naştere de Ia cineva».

(141)

Cuv. XLII (14). Ms. S (f. 216). «Cui ceva anume îi este, altceva nu îi este ; luminii
este nu-i este întunericul, iar întunericului ce este nu-i este lumina».

(142)

Cuv. XLI (4). Ms. S (f. 61 v), R (f. 158). «Gîndul îngerului odată cu fapta este şi nu
are nici de 'la trup, nici de la vreun ispititor piedică. Omul însă mai întîi gîndul are
şi abia pe urmă lucrul îndeplineşte».

(143)

Cuv. XLV (2). Ms. S (f. 8 v). «Cuvine-se ca
despre cele spuse despre
Dumnezeire astfel
să se gîndească : Să se numească nu ceea ce este Dumnezeu după fire, că nimeni nu poate
ajunge la firea luiDumnezeu, ci să se gîndească ce se arată a nu fi, că Dumnezeu nu
e o fiinţă ce poate fi simţită, ci mai presus de fiinţă este. De aceea, cele spuse despre
Dumnezeu nu numesc cele ce sînt în firea lui, ci pe acele ce nu
pot fi simţite în
firea lui».

(144)

Cuv. X X X I X (10). Ms. S (f. 152 v). «Să nu certăm pre cel ce stihii numeşte cele
fiinţe doar sînt, dacă ale lui cuvinte către acelaşi gînd se îndreaptă».

(145)

Cuv. XLII (14). Ms. S (f. 216 v). «Acestea sînt deosebirile între vreme şi vrere şi putere.
Deosebirea este dară ca azi să fiu eu, iari
să fi fost altul, iar mîine altul, iar prin
deosebirea timpurilor să fie mulţi oameni».
Şi aici, precum se vede, pe glosator îl preocupă îndeosebi chestiunile legate de
definirea substanţei şi naturii Divinităţii, mult dezbătute şi controversate de-a lungul în
tregului ev mediu timpuriu, pînă în veacul al VlI-lea, ca şi problema predestinării, şi
a liberului arbitru, care a rămas şi mai tîrziu subiect de controversă pentru teologii
Bizanţului, pînă în al XV-lea secol.
Cît priveşte glosele 170—217, acestea cuprind şi ele adesea aluzii la chestiuni dog
matice, alteori însă sînt numai pomenite aspecte diverse ale vieţii religioase. Iată-le mai jos:

(170)

Cuv. I (l). Ms. M (f. 3). «Zis-au
preoţia, i se iartă Iui şi greşelile».

(171)

Cuv. I (l). Ms. S (f. 3 v). «Obicei are Sfîntul (Grigore Teologul n.n.) ca lucru să zică
şi celor ce nu pot fi văzute».

unii

dintre

părinţi

că

atunci cînd

cineva

ce

ce

primeşte

(171bis) Cuv. I (l). Ms. S (f. 4 v). Notă ce subliniază comparaţia făcută în textul comentat între
duşmanii lui Solomon şi eretici.
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(172)

Cuv. XLV (2). Ms. P (f 44). «Dobitoace sînt zise aici de multe
cu toate că dobitoc se zice la cel nutrit de om, iar fiară
iarăşi la vitele şi la
jivinele cele sălbatice tot dobitoace
ogoare, că Dumnezeu pe toate din aceeaşi ţărînă le-a făcut,
şi ale cerului, dacă se cuvine a grăi astfel că dumnezeiescul
pe toate acestea le-a numit».

ori şi fiarele cele sălbatice,
la cele sălbatice jivine. Şi
le zice, ca la cele de pe
pe toate fiarele pămîntului
Grigorie dobitoace fioroase

(173)

Cuv. XLV (2).
Ms. P(f. 43 v), O. însemnare marginală despre demnitatea
învrednicit biblicul Aaron.

(174)

Cuv. XLV (2).
Ms. S (f. 8 v). «Cuvine-se ca fiecarele astfel să cugete cele care se zic
despre Dumnezeu : să numească adică ce nu este întru Dumnezeu după fire, că la firea,
dumnezeiască nimeni nu poate ajunge, ci să cugete că dacă arată ce nu este, că Dum
nezeu nu are
fire simţită, ci
peste simţuri, atunci dar, vorbind de Dumnezeu,
să nu
numească ce nu este fire, ci ceea ce nu este fire care se simte». (Pasajul acesta obscur
se înţelege astfel : Atunci cînd se încearcă definirea naturii divine, să fie evitate determi
nările prea stricte ale esenţei, care este transcendentă şi nesesizabilă prin intermediul
s im ţu rilo r; aceasta întrucît termenul de substanţă este aplicat în mod obişnuit naturii
sensibile, nu celei incognoscibile în chip direct a Divinităţii, ce poate fi intuită numai
prin Revelaţie. Cu alte cuvinte, definiţia trebuie obţinută pe cale ocolită, prin circumscrierea
determinărilor negative, adică ale substanţelor create, lipsite de o existenţă imanentă,
care îl înconjoară pe Dumnezeu. Astfel de definiţii scolastice, tipice pentru neoplatonismul
rudimentar bizantin, s-au bucurat de multă popularitate începînd din secolul al Xl-lea,
însuşi Mihail Psellos acordîndu-le însemnătate).

(175)

Cuv. XLV (2). Ms. S (f. 34 v). «întruparea omenească pe care Domnul a luat-o înseamnă
că întru sîngele lui Dumnezeu s-a sfinţit omul, adifiă firea n oastră». (Este bineînţeles
o interpretare alegorică, ce nu trebuie luată ad litteram).

(176)

Cuv. XLIV (3). Ms. S (f. 45 v). «Zile de naştere se zic cele prăznuite atunci cînd
naşte copilul şi cînd iarăşi acea zi se împlineşte peste an şi pomeni făcîndu-se
prăznuieşte ziua numelui».

(177)

Cuv. XLI (4). Ms. S (f. 53 v). Lămuriri marginale
despre specula, cu diferite mărfuri,
cumpărate spre a fi revîndute mai scump, Glose cu un conţinut asemănător
mai aflăm
la nr. 156—157, despre săraci, bogaţi şi impozite, cotropirea pămînturilor ţărăneşti
de
către boieri, speculanţii de grîne şi arendaşii de impozite.

(178)

Cuv. XLI (4). Ms. S (f. 58 v). «Astfel Duhul Sfînt se zice». (Notă în marginea unui pasaj
despre Ioan I, 1).

de care

s-a

se
se

%

(179)

Cuv. XLI (4). Ms. S (f. 63 v), (Notă marginală despre apostoli).

(180)

Cuv. XLI (4). Ms. S (f. 64). «Prefăcînd în cenuşă pe cei păcătoşi
drepţi». (Este vorba aici de judecata de pe urmă).
%

(181)

Cuv.

(182)

Cuv. XXI V (6). Ms. S (f. 78 v). «Tăcerea iubită este de mucenici». (întîlnim această notă
şi în cîteva manuscrise greceşti ale lui Grigorie Teologul, tot în dreptul cuvîntării despre
mucenicul Chiprian).

(183)

Cuv. XXI V (6). Mss. S (f. 82), B (f. 15 v), R (f. 220). (Despre nadă).

(184)

Cuv. XXI V (6). Ms. S (f. 82), (Despre arderea de tot).

(185)

Cuv.

(186)

Cuv. XXI V (6). Ms. P (f. 231). «Priveşte aici sihastre».

(187)

Cuv. X IX (7), Ms. P (f. 264 v). (Despre dragostea cea de

(188)

Cuv. XXXVI I I (8). Mss. U 2 (f. 80 v), U 3 (f. 93). Despre

(189)

Cuv. XXXVI I I
dinţeze».

(190)

Cuv. XLIII (9). Mss. S (f. 114), X (f. 392). «Firea (lui Dumnezeu) aici înţelege, adică
marea înţelepciune». (Asemenea definiţie trebuie luată în sens figurat, la propriu ea fiind
gnostică. Este adevărat însă, aşa cum aflăm din Panoplia dogmatică a lui Euthymios
Zigabenos, că ereticii neo-manihei, ca bogomilii, aveau asemenea credinţe, în secolul al
XlII-lea de pildă).
*

şi luminînd pre

cei

XV (5). Ms. M (f. 41 v). (Glosă despre uneltele de fier).

XXI V (6). Mss. S (f. 85 v), B (f. 22). (Despre apa lustrală şi vărsarea ei pe pămînt).

fapte bune).
Crăciun.

(8). Ms. S (f. 99). «De nu va crede careva gîndului faptele să-l încre
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(191)

Cuv. XLIII (9). Mss. S (f. 123, X f. 399 v), M (f. 101). Despre post.

(192)

Cuv. XLIII (9). Mss. S (f. 139 v), X (f. 411). «De unde au luat Bogoslov mărturia surlelor,
a glasului şi a fricii». (Glosă inspirată în chip vădit de o scolie greacă despre cele patru
trîmbiţe profetice, reprodusă în ediţia operelor lui Grigore de la Basel, 1571, p. 523).

(193)

Cuv. X X X I X (10). Ms. S (f. 153 v). «In ceea ce priveşte legătura sa cu Fiul, zice-se că
pre Fiul l-au născut acel Părinte, însă nu de aceea astfel se cheamă, adică Tatăl,
ci
pentru că- facere au făcut Părinte Născător se zice». (Este vorba aici de antecedenţa con
ceptului fată de obiect, luîndu-se ca pildă relaţiile între persoanele Treimii).

(194)

Cuv. X X X I X (10). Ms. S (f. 154 v). «Spre bucuria sa Dumnezeu au făcut omul, ca să
dea şi altuia veselia şi bucuria sa, că aceasta era cea dintîi a sa datorie, iar a doua
să se slăvească Dumnezeu de către om».

(195)

Cuv. XL (11). Ms. S (f. 160). «Luminarea strălucire a sufletelor este». (Glosa reprezintă
o definiţie a mişcării isihaste, la modă în secolul XIV).

(196)

Cuv. XL (11). Ms. S (f. 160). «Nu trupul de tina cea de afară îl spălăm, ci sufletul
de
scîrnă îl curăţim». (Este o explicaţie a unei răspîndite interpretări catehetice, puse în circu
laţie de către Chirii al Ierusalimului).

(197)

Cuv. XL (11). Ms. S (f. 162). «Dădu lumină în pustie, ca să arate oamenilor cale acolo unde
nimeni mai înainte vreme nu mersese niciodată, ţară nestrăbătută, iar cu lumină cale au
făcut, ca şi cum ar fi mers mulţi pînă atunci acolo».

(198)

Cuv. XL (11). Ms. S (f. 179). «La lucrurile cele trupeşti cată vremea cea cuvenită, iar
mîntuirea sufletului şi primirea botezului întotdeauna vreme este».

(199)

Cuv. XL (11). Ms. S (f. 179). «Se uită dracul şi cată cum va să ispitească pre om».

(200)

Cuv. XI (12). Mss. S (f. 187 v), M (f. 191). «Şi cum au învăţat Sfîntul toate cărţile din
scoarţă, cum nimeni înaintea lui, nici după el, nu au învăţat, în toate zilele vieţii sale».

(201)

Cuv. XXI (13). Mss. S (f. 204 v), M (f. 213). «Iar pe tine (Grigore al Nyssei n.n.) cu Vasilie
cei mai buni întru toată viaţa mea vă am» (de prieteni n.rt.). Intr-adevăr, aşa cum ştim din
corespondenţa celor doi ierarhi, Vasilie al Caesareei şi Grigore al Nazianzului au fost buni
prieteni, amiciţie la care a participat şi fratele lui Vasilie, Grigore al Nyssei.

(202)

Cuv. X X I (13). Mss. S (f. 205), M (f. 213 v).' «Ce vi să pare şi ce este mai mult ca acum
să întîrzii pentru nesupunerea mea, iar acestea porunciţi acum să se facă, iar al acestui timp
de acum de praznic nu i se cuvine vreme de judecată să fie, ori să facem aceasta în altă
parte şi adunare, cu atît mai vîrtos cu cît este înfăţişare cu răspuns la cuvintele aceJuia,
dacă este oare vreme potrivită».

(203)

Cuv. XXI (13). Ms. S (f. 205 v). «Acestea către oameni Ie îndreaptă, ca ale unui praznic
cuvinte, ca să nu lase pe oameni flămînzi». (Este o imagine luată din Platon, Timeu 27 b).

la

(203bis) Cuv. XXI (13). Ms. S (f. 206 v). Glosă despre cărţile Iui Grigore din Nyssa asupra petrecerii
diavoleşti.
(204)

Cuv. XLII (14). Ms. S (f. 213 v). «Cată la îngerii (bisericilor n.n.), cum mai păcătuiesc». (Pare
a fi vorba aici de o aluzie la Apocalips).

(205)

Cuv. XLII (14). Ms. S (f. 214 v). «Aşa cum scrierile elineşti sînt mai bune în iscusinţă decît
cele popeşti, aşa şi cele duhovniceşti sînt mai bune şi mai înalte ca scrierile împăraţilor şi
de aceea porunci şi slove împărăteşti se numesc».

(206)

Cuv. XLII (14). Ms. S (f. 215). Despre o figură de stil (anadiploză) folosită de Grigore.

(207)

Cuv. XLII (14). Ms. S (f. 215 v). «Măsura în vorbe să ţinem, iar asupra hulei să lăsăm a
grăi cuvîntul lui Dumnezeu».

(208)

Cuv. XLII (14). Ms. S (f. 219 v). «De duşmanul cel văzut ne ferim după cum se cuvine, iar
de duşmanul cel nevăzut şi negîndit jalnice lucruri pătimim, care ne aduc şi rană de moarte».

(209)

Cuv. XLII (14). Ms. S (f. 219 v). «Aşa cum la spaimă mare de se întîmplă, fiece ţinut unul
de altul se apropie şi se leagă, aşa şi ereticii de la răsărit şi cei de la apus se leagă, legîndu-se ^cu oamenii lor, aşa cum şi nenorocirile, ca pojarul de pildă, se arată păgubitoare
şi vecinilor, tot astfel şi conducătorii ereziei dau erezia la cei apropiaţi lor».
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<210)

Cuv. XLII (14). Ms. S (f. 220). «Aşa cum de către mări şi rîuri şi prăpăstii se despart locu
rile lumii la apus şi la răsărit, aşa şi oamenii se despart de episcopii eretici şi cu alţii se
dau, unii la ereticii cei de la răsărit, alţii la cei de apus, unii pe alţii de răi, eretici ţinindu-se
şi ponosluindu-se».

<211)

Cuv. XLII (14). Ms. S (f. 220 v). «Aşa teamă aveau pravoslavnicii, că tot locul era de neum 
blat pentru cei de dreaptă credinţă». (Autorul face aluzie la persecuţiile la care ortodocşii
erau supuşi în Constantinopolul veacului IV, sub împăraţii arieni sau filo-arieni).
^
l
Cuv. XLII (14). Ms. U 2 (f. 222). Glosă despre felul în care trebuie înţeles pasajul în oratio
reda.

<212)

t

<213)

Cuv. XIV (15). Ms. S (f. 228). Despre lipsa tîlcului în izvodul folosit.
•

•

<214)

Cuv. X V I (16). Ms. I (f. 240 v). «înmulţind sămînţă de salcie, creşte întru... lui Hristos şi a
ruşinării veacului... de veac... nimeni nu are...» (Glosă tăiată odată cu legarea manuscrisului).

<215)

Cuv. XVI (16). Ms. I (f. 241 v). «Tatălui său acestea grăieşte...» (Restul lipseşte, fiind tăiat
de legătorul codicelui. Este vorba de o lămurire a cuvîntării lui Grigore către tatăl său, ce
se sfiise dă vorbească poporului într-o zi cînd căzuse grindină mare asupra Nazianzului).

<216)

Cuv. XVI (16). Mss. S (f. 246), M (f. 270 v). «Ursoaica lipsită de hrană ori înghesuită la
îmbulzeală».
0

<217)

m

Bucureşti, Bibi. Acad. gr. 392 (B) f. 648. (Glosă despre sufletul ce poate fi asemănat liberului arbitru şi trupul întocmit după chipul şi asemănarea Domnului. O interpretare asem ă
nătoare aflăm la Cosma al Ierusalimului (sec. VIII), în comentariul său la poemele lui
Grigore Teologul, Patrologia Graeca 38, 425—428).
Glosele 218—223 par a fi fost luate din manuscrise greceşti' tale quale. în orice caz,
ele explică termeni greci, între care nr. 221 (ms. U 2, f. 217 v) lămureşte sensul original al
•cuvîntului diacon, slujitor adică, iar nr. 219 (ms. S, f. 111 v şi ms. X, f. 390^v) vorbeşte
despre Emmeliane, mama lui Vasile al Caesareei, «care pre limba noastră se. zice doică,
în tru cît după nume şi faptă creştere şi îngrijire întru fapte bune arătă (fiului său)».
‘

Radu CONSTANTINESCU

♦r e c e. mz
«INDEPENDENŢA ROMÂNIEI», Editura
Bucureşti, 1977.

1

1

-

Academiei

R.

S.

România,

Volumul «Independenta României» apărut recent în Editura Academiei, înglo- •
bează 30 de studii elaborate de un larg colectiv de oameni de ştiinţă, sub coordo
narea unui comitet de redacţie alcătuit din academicienii Şt. Pascu (redactor res
ponsabil) şi C. C. Giurescu, profesorii I. Ceterchi şi Şt. Ştefănescu, generalul C. Olteanu.
întemeiat pe o documentare amplă, riguroasă şi cuprinzînd multiple judecăţi de
valoare, volumul reprezintă* o monografie a luptei poporului român, de-a lungul a
două milenii, pentru dreptate, libertate, independentă şi unitate de stat. Ideea cen 
trală, călăuzitoare, ce se impune pregnant de-a lungul celor peste 500 de pagini ale
volumului, este aceea că dobîndirea independentei şi suveranităţii n-a fost un act
spontan, conjunctural, o situaţie de moment, ci produsul unui îndelungat proces is
toric, urmarea firească, legică şi necesară a evoluţiei ascendente a societăţii româ
neşti, rezultatul luptei de veacuri a întregului popor român, devenită permanenţă a
istoriei noastre naţionale.
în prima parte sînt incluse mai multe studii care înfăţişează concretizarea luptei
pentru independenţă în decursul timpului pînă la 1877. Se precizează că din patrimo
niul luptei poporului român de-a lungul întregii sale existenţe, fac parte integrantă
şi luptele purtate de strămoşii noştri geto-daci şi daco-romani pentru apărarea li
bertăţii lor teritoriale, pentru păstrarea fiinţei lor etnice şi lingvistice. Demonstrînd
că procesul de formare a poporului şi a limbii române a continuat în condiţiile unor
neîncetate năvăliri a populaţiilor în migraţie, ce s-au perindat, cu relativ scurte po
pasuri, pe aceste meleaguri, materialul istoric cuprins în această pante a volumului,
evidenţiază* în acelaşi timp, că el a fost presărat de nesfîrşite lupte însoţite uneori
de sacrificii mari, pentru menţinerea unităţii etnice, culturale şi spirituale. în conti
nuare este consemnată dîrzenia cu care poporul român, după ce şi-a conturat fiinţa
naţională, şi-a apărat-o faţă de numeroşi cotropitori, epopeea luptelor antiotomane
din secolele XIV— XVI pînă la unirea din 1859 — prologul cuceririi independenţei
depline de sub dominaţia Imperiului otoman.
Spaţii ample ocupă în cadrul volumului, grupul de studii consacrate indepen
denţei propriu-zise: împrejurărilor interne şi externe, proclamarea independenţei,
consfinţirea acesteia pe cîmpurile de luptă prin eroismul ostaşilor români, solidarita
tea întregului popor din România şi din provinciile subjugate în susţinerea pe toate
căile şi prin toate ‘m ijloacele a războiului de independenţă, ecoul internaţional al
proclamării independenţei, recunoaşterea independenţei prin tratatele internaţionale
de după încheierea războiului, oglindirea marelui act în literatură, artele plastice,
viaţa muzicală. în numeroase pagini este înfăţişat şi sprijinit cu o bogată argumen
taţiei ştiinţifică, eroismul şi vitejia tinerei armate naţionale, patriotismul fierbinte
şi spiritul de sacrificiu cu care masele largi de pe ambele versante ale Carpaţilor au
susţinut pe toate planurile : material, uman, moral, războiul de eliberare, demonstrîndu-şi plenar conştiinţa unităţii naţionale, solidaritatea şi aspiraţiile comune în po-
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fida frontierelor artificiale impuse de vitregia vremurilor. Cu mare forţă evocatoare
este reliefată contribuţia ţărănimii, care forma atunci majoritatea populaţiei, la su s
ţinerea războiului cu alimente şi
furaje, asigurarea mijloacelor de transport, cartiruiri militare, a lucrătorilor din diferite oraşe ale ţării, învăţătorilor şi funcţionarilor
care au donat sume de bani pentru cumpărarea de arme, îmbrăcăminte şi alimenete
necesare armatei. în acest context, este menţionată şi participarea materială a c le 
rului, fiind citat chiar îndemnul LP.S. Iosif, Mitropolitul Moldovei adresat protoiereilor, prin care chema slujitorii bisericii, să nu rămînă nepăsători şi să ia parte pe
cît se poate la sacrificiile ce se
cereau în acele timpuri extraordinare. Rezultatul
acestui indemn, a fost colectarea
de la membrii clerului din toate judeţele ţării a
unor importante sume de bani destinate nevoilor frontului.
Un alt grup de studii, pune în lumină consecinţele imediate şi de perspectivă
ale dobîndirii independenţei ţării. Se arată că independenţa politică a României, cîştigată în cursul războiului din 1877— 1878, a dat un nou şi puternic imbold dezvoltării
ţării, a exercitat o profundă înrîurire asupra întregii evoluţii ulterioare pe drumul
progresului social. Ea a permis afirmarea tot mai viguroasă a naţiunii române ca
naţiune de sine stătătoare, a modificat structura dezvoltării economice /interne şi a
raporturilor sale economice externe, a determinat însemnate deplasări în raporturile
de forţe dintre clase, a accelerat ritmul dezvoltării istorice. A ceste numeroase şi
însemnate urmări au atins atît dezvoltarea României cît şi a teritoriilor româneşti
de sub dominaţia străină, grăbind desăvîrşirea procesului de unitate naţională a po
porului român. Este înfăţişat procesul de formare a statului naţional unitar român
ca scop şi acţiune a întregii noastre naţiuni, a tuturor forţelor societăţii româneşti
precum şi recunoaşterea pe plan internaţional a energicelor hotărîri pe care masele
populare le-au înfăptuit prin lupta lor necurmată. Marea unire din 1918 este prezen
tată astfel ca încununarea victorioasă a luptei seculare duse de cele mai înaintate
forţe ale poporului român, de cărturarii şi marii gînditori ai neamului, a voinţei în
tregului popor român.
în partea a doua a volumului, sînt grupate studiile care se referă la apărarea
independenţei şi suveranităţii naţionale şi de stat de către forţele democratice şi
revoluţionare din ţara noastră între cele două războaie mondiale. Se apreciază că
marile principii şi idealuri pentru care s-au adus atîtea jertfe, de-a lungul veacului,
au fost subordonate în perioada interbelică, intereselor înguste ale claselor condu
cătoare. Unele din aceste principii au fost date uitării, altele uitate cu totul. S-a
impus, de aceea, necesitatea continuării luptei de către forţele patriotice, progre
siste ale societăţii româneşti. în fruntea luptei s-a afirmat acum o nouă clasă în
plină dezvoltare, muncitorimea şi partidul ei politic.
Clasa muncitoare şi Partidul Comunist Român, se precizează aici, au devenit
stegarul luptei pentru dreptate socială, libertăţi democratice, independenţă şi inte
gritate naţională, împotriva dictaturii regale şi a celei fasciste, a dictatului de la
Viena din 30 august 1940, a ocupaţiei hitleriste şi se desprinde concluzia că insu
recţia naţională armată antifascistă şi antiimperialistă din august 1944, iniţiată şi
condusă de partid, precum şi cucerirea pîrghiilor principale ale puterii politice în
stat de către clasa muncitoare în alianţă cu alte forţe democratice şi progresiste la
6 martie 1945, au marcat începutul unei ere noi în istoria noastră, au deschis calea
dobîndirii unei independenţe reale.
Studiile incluse în partea finală a volumului se referă la politica internă şi e x 
ternă a statului nostru socialist de asigurare a cadrului optim pentru înflorirea şi
propăşirea naţiunii, întărirea continuă a statului naţional, a independenţei şi su v e 
ranităţii sale, aflată în strînsă concordanţă cu respectarea libertăţii şi independenţei
celorlalte naţiuni, cu cerinţele unei colaborări fructuoase între state şi popoare. Sînt
înfăţişate preocupările teoretice ale statului nostru pentru elaborarea unei con
cepţii atotcuprinzătoare asupra independenţei şi suveranităţii, a căilor de înfăp
tuire a lor, întemeiată pe analiza ştiinţifică >a structurii şi evoluţiei lumii c o n 
temporane, precum şi activitatea rodnică practică-concretă pentru promovarea unei
noi ordini economice şi politice internaţionale, bazată pe afirmarea reală şi deplină
a suveranităţii, independenţei şi egalităţii în drepturi a tuturor popoarelor. Se d e
gajă din această parte a volumului ideea cu valoare de concluzie, că la temelia li
bertăţii, independenţei şi suveranităţii noastre naţionale de astăzi, se află, la loc
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de frunte, experienţa istorică zbuciumată a poporului român, încorporată în timpurile
mai apropiate de noi, în insurecţie şi războiul antihitlerist, în cuceririle obţinute
atunci cu imense sacrificii.
Volumul «Independenţa României» la care ne-am referit se impune în istorio
grafia noastră ca o contribuţie remarcabilă, de înaltă valoare ştiinţifică, la aprofun
darea procesului devenirii istorice a poporului român. Seriozitatea informaţiei ştiin
ţifice, stilul fluient, atrăgător, ilustraţia bogată precum şi condiţia grafică cu totul
deosebită-, întregesc meritele lucrării care se impune atenţiei nu numai specialiştilor
şi iubitorilor de istorie, ci şi masei largi de cititori, oricărui cetăţean al patriei
noastre.
Gh. VASILESCU

Un nou studiu despre
istoria
regimentelor
grănicereşti
*
t
Consultînd un bogat material arhivistic din ţară şi străinătate (Viena şi Bu
dapesta), prof. C. Gollner a reuşit să prezinte în această carte o apreciabilă lucrare
de sinteză, lărgind şi adîncind astfel stadiul cercetărilor de pînă acum în acest im
portant capitol de istorie românească şi sud-est europeană deopotrivă. Pe lîngă ar
hivele din Braşov, Cluj, Năsăud şi Sibiu, din care se informaseră istoricii români,
maghiari şi saşi de pînă acum, autorul a utilizat şi izvoarele narative locale (I. Popovici Săvoi, C. Stejar, J. Bedeus de Scharberg, M. C. de Heidendorf şi J. Halmagyi),
dar a ţinut, pe de altă parte, să completeze, cu material ilustrativ local, şi optica
istorică din care au fost prezentate lucrurile, de pildă, de Prof. Math. Bernath de la
Miinchen, bazat îndeosebi pe datele arhivistice ale administraţiei militare şi civile
din capitala Austriei. Ultimelor 37 de pagini de note şi referinţe bibliografice le mai
lipseau doar un indice de nume şi localităţi pentru a fi în acelaşi timp şi un mi
nunat instrument de lucru. .
Cartea cuprinde 9 capitole de studiu, după care urmează «Concluzii» (p. 183— 188).
Pentru informarea documentară a fiecărui capitol se fac trimiteri la notele de la
urmă, unde nu se indică numai cota arhivistică ori pagina izvorului tipărit, ci ade
seori se trec în ghilimele pasaje din textul sau informaţia folosită.
Capitolul I (p. 9—23) tratează despre condiţiile de trai ale ţărănimii române
din ţinuturile unde aveau să se organizeze viitoarele regimente, precum şi despre
procesul de afirmare a conştiinţei naţionale. Căci în cadrul «ideii de stat austriece»
înfiinţarea regimentelor grănicereşti n-a fost, cum spunea îndeosebi vechea istorio
grafie, numai o necesitate de ordin militar pentru apărarea graniţelor faţă de peri
colul turcesc, care, deodată cu domniile fanariote, devenise mai iminent în aceste
părţi, şi nici măcar numai de ordin bugetar (dat fiind că cheltuielile de întreţinere
a grănicerilor nu îngreunau aproape deloc finanţele imperiului., ci funcţia lor prin
cipală a fost mai ales politică şi socială. în Năsăud, în Haţeg, în marginea Sibiului
şi în satele din Ţara Făgăraşului, pe unde se vor întinde comunele grănicereşti,
pulsase din străvechi timpuri o viaţă românească liberă, în strînsă legătură econ o
mică şi spirituală cu a fraţilor lor de peste munţi. Regimul feudal a căutat îndeosebi
prin patriciatul săsesc al oraşelor Bistriţa şi Sibiu să introducă şi în aceste sate de
sub munte regim iobăgesc împovărîndu-le cu dijme şi robote. Recensămintele din
1720— 1722 nu mai înregistrau pe valea Rodnei nici un ţăran liber, iar pe Ţara Oltu
lui şi Haţegului (unde se ştie că existaseră totdeauna şi destui ţărani liberi), acum
abia mai erau 1/3 în această situaţie. «Nu vom accepta niciodată să ne facă iobagi,
pentru că bistriţenii nu sînt grofi, nici baroni ca să pretindă de la noi dări», vor
protesta rodnenii în 1754 (p. 10). Cînd se forţau lucrurile, oamenii fugeau ori por
neau la răscoală armată, cum a fost cazul în 1757 cu cele 23 sate româneşti din
districtul Bistriţei, conduse de Ştefan Cute, care a ajuns la Viena înainte de Horia.
*
1973, 230 p.

Carol Gollner : Regimentele grănicereşti din Transilvania (1764—1851), Editura Militară, Bucureşti,

RECENZII

'

ducînd acolo plîngerile ţărănimii. în aceeaşi vreme în domeniul Făgăraşului 1/3 din
iobagi erau plecaţi în bejenie (p. 16).
Dacă mai ţinem seama că în 1762 românii reprezentau 66,46% din populaţia
Transilvaniei, iar din aceasta 70% erau iobagi sau jeleri (încît cuvîntul «român» avea
pe atunci mai mult semnificaţie de iobag, de om fără drepturi), atunci se va înţelege
mai bine de ce şi actul unirii religioase de la 1700 iniţiat de habsburgi, prin care se
intenţiona cîştigarea pe seama lor a unei majorităţi politice, va «primi o puternică
coloratură în cadrul politicii austriece de a contrabalansa atotputernicia celor 3 na
ţiuni privilegiate (maghiari, saşi şi secui) şi a celor 4 religii precepte (romano-catolici, luterani, calvini, unitarieni). De aceea nu-i de mirare că lupta iniţiată pe la
1736— 1744 de vlădica Inochentie Micu, prin care se afirma că românii sînt cei mai
vechi locuitori ai ţării, cei mai numeroşi şi cei care aduc cele mai mari servicii în
cadrul statului, intrase adînc în conştiinţele mulţimii încît mişcarea Cuviosului So
fronie din preajma anilor 1750— 1761, care va cere să «înceteze iobăgia şi uniaţia din
ţară», s-a extins şi ea rapid peste tot Ardealul, iar acelaşi ţăran năs&udean Ştefan
Cute va spune fraţilor din Moldova ; «eu sînt Ştefan, voievodul M oldovei şi nu-mi
porunceşte nici magistratul oraşelor, nici guverniul, ci numai împărăteasa» (p. 28).
Capitolul II (p. 24— 33) «descrie nădejdile şi dezamăgirile cu care s-a primit de
o parte şi de alta ideea militarizării graniţelor. în urma războiului dezastruos purtat
cu Prusia, regimul imperial habsburgic spera să obţină o întărire a prestigiului lui
faţă de obstrucţiile şi antagonismul nobilimii interesate. Din cei 17.000 de grăniceri
cît se preconizau, abia 2.140 de infanterişti şi 284 de cavalerişti vor fi obligaţi să
facă serviciul permanent de' pază, restul fiind întrebuinţaţi în munci de exploatare
agricolă şi de întreţinere autarhică, înseamnă că şi pe linia orientării mercantiliste,
dominante în Austria acelor vremuri, în loc să plăteşti 1.250.000 de florini pentru atîta
armată, era mai rezonabil să plăteşti doar 170.008 florini (p. 30). Poate că principalul .
motiv al înfiinţării regimentelor era însă cel de reprimare atît a conştiinţei naţio
nale tot mai vii, cît mai ales a celei* religioase, care se manifesta tot mai impetuos în
cadrul procesului de unificare spirituală şi culturală a poporului român. Şi aceasta
chiar în ciuda uniaţiei. Nădejdi şi dezamăgiri au fost şi de o parte şi de alta. Curtea
se voia întărită, nobilimea se temea. Fără să înţeleagă de la început condiţiile şi
mijloacele drastice, prin care avea să se realizeze, ţărănimea (nici n-o prea ^întreba
nim eni!), prefera un rău mai mic în locul altora mai mari, numai să devină liberi.
Capitolul III ne descrie modul brutal în care s-a înfăptuit recrutarea şi depu
nerea jurămîntului de către noii grăniceri (p. 34— 57). Trebuia învinsă mai întîi re
zistenţa domnilor feudali, care n-au vrut să audă de ordinul Comandantului militar
decît dacă grănicerii vor plăti şi pe mai departe dijma precum şi taxele pentru păşunat. însuşi, generalul Bucow a ajuns să se mire de această lăcomie fe u d a lă : «se
vede că nu le-am lăsat liber acestor oameni decît aerul pe care-1 respiră*!» (p. 38).
Pe de altă parte, pînă cînd să vină aprobările de înrolare, ţăranii au intrat cu plu
gurile, înlăturînd semnele de hotar puse înainte de magistrat. Cea mai mare greu
tate au întîmpinat-o însă ofiţerii austrieci atunci cînd a fost vorba să treacă între
grăniceri numai pe cei care-şi leapădă credinţa ortodoxă. în Ţinuturile Năsăudului
lucrurile s-au făcut prin teroarea cea mai feroce. Sute de familii au preferat exp a
trierea, iar în anul 1763 cînd pe platoul de la Salva în 10 mai, în momentul cînd
trebuia să aibă loc depunerea jurămîntului a 9 companii din regimentul II valah, în
faţa generalului Bucow şi a episcopului unit P. P. Aaron, bătrînul ţăran Tănase Todoran din Bichigiu în vîrstă de 120 de ani a strigat mulţimilor să arunce armele jos
pentru că nici acte de cătănie nu li s-au dat, nici de dări n-au fost scutiţi. Coman
dantul şi cei din jurul lui abia au scăpat de furia oamenilor. Răscoala a fost însă
scump plătită : Tănase Todoran a fost tras pe roată, iar alţi capi ai satelor au fost
spînzuraţi ori supuşi la pedepse infamante. Abia peste 15 luni, la 15 august 1764 se
va depune jurămîntul celor 3.165 grăniceri năsăudeni, dar 80% erau trecuţi la unaţie.
La săcui măcelul a fost şi mai crunt : generalul Ziskovic spunea că pentru în
rolarea celor 8.000 de săcui «pot fi sacrificaţi 2.000» în răscoala de la Madefalăn
(— Siculcni).
în sud, în Mărginime şi pe Ţara Oltului unele sate au fost «sparte» (Tohan),
oamenii au fost vînduţi cu sclavii (Ţînţari), bătrînii au fost aruncaţi în coteţe ori
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pivniţi şi afumaţi acolo cu putregai de salcă, cei ce nu-şi părăseau credinţa ortodoxă
erau expulzaţi
(187 de ţărani din Veştem, 162 din Orlatr 300 din Cugir). Bucow de
clară însuşi că numai cu forţa a putut face tot ce a făcut (p. 56). Bine se ştie că. cea
mai mare rezistenţă ortodoxă aici în sud îşi avea centrul.
In Capitolul IV ni se înfăţişează statutul grăniceresc, drepturile şi îndatoririle
grănicerilor (p. 58—96).
Afară de
paza graniţei, regimentele trebuia să oprească emigrările (care vor
goli unele sate ardelene, înfiinţînd peste munţi sutele de sate de «ungureni»), dar
mai luptau şi contra molimelor, a contrabandei etc. încolo, soldaţii făgăduiau să-şi
procure uniforme pe banii lor, să-şi adune fonduri pentru şcoli, pentru biserici, pentru
cazuri de boală, pentru construirea podurilor, repararea drumurilor. Primind o plată
derizorie pentru zilele he pază (numai mersul pînă la locul respectiv dura uneori
15— 20 ore!), grănicerii mai plăteau (pînă în 1769) şi taxa de «capitaţie» (2—5 fl. pe
an), desfiinţată după 1771, cînd începe să nu se mai ceară părăsirea ortodoxiei pentru
intrarea în armată. în schimb, «scoaterea din supuşenie» a miilor de fugari plecaţi
dg pe domeniile feudale spre satele de grăniceri ori viceversa a ajuns să se aplaneze
oarecum de la sine, în mod reciproc, într-o vreme de conflicte care nu mai conteneau,
în viaţa de grănicer se iviseră destule greutăţi şi nedreptăţi. Cei ce fuseseră înainte
iobagi n-aveau decît uzufructul sesiei pe care o foloseau, neputînd-o nici vinde, nici
lăsa moştenire. în plus, niciodată nu s-a făcut o uniformizare a sesiilor. Unele erau ,
sesii mari şi rodnice, altele precare, unele companii se apropiau de trai burghez, al
tele erau proletare.
între 1803— 1830 numărul grănicerilor fără loturi a crescut de la 927 la. 1251
familii (p. 71). Sistemul «comunităţii familiale» prezenta şi el dezavantajele lui (p.
72— 74), după cum şi dreptul la unele despăgubiri pentru bunuri rămase în aparte
nenţa feudalilor devenise iluzorie (p. 75—77). Inspecţiile generalului Hadik din 1766
scot în evidenţă stări extreme : sute de familii izgonite din Tohanul vechi, din V e ş 
tem ori Cugir, cărora nu le mai rămăseseră* nici loc de casă şi nici pămînt arabil,
rătăceau din sat în sat, trăiau ascunşi prin păduri, cerînd drept mîngîiere doar per
misiunea de emigrare. Continui erau şi conflictele iscate din delimitarea hotarelor şi
a intereselor vitale ale celor două sectoare, nobiliar şi grăniceresc (p. 78—88).
Despre viaţa grănicerească între 1764— 1848 tratează Capitolul V (p. 97— 126).
Defrişările de pă*mînt şi lucrările de edilitare făcute cu multă abnegaţie de românii
năsăudeni (p. 98), plantările de pomi roditori au adus şi progrese în domeniul unei
productivităţi agricole sporite (în 1820 au fost recoltaţi mai mulţi cartofi decît grîu
şi porumb !), mai ales după anii de foamete şi de recolte compromise din 1766— i 767
şi îndeosebi între 1805— 1806 şi 1814— 1817, cînd şi grănicerii au trecut prin lipsuri
cumplite (p. 103— 195) dar mai ales îmbunătăţirile simţite în creşterea oilor şi v ite
lor, care totuşi nu puteau fi satisfăcătoare dacă nu erau completate cu iernări în
luncile şi bălţile de peste munţi. A cestea sînt numai cîteva din aspectelfe descrise.
Mineritul şi meseriile ar fi fost şi ele îmbrăţişate de mai mulţi grăniceri dacă n-ar
fi fost la mijloc şi restricţiile de clasă. Autorul insistă pe larg (p. 113— 124) asupra
emigrărilor masive, c a r e .la un moment deveniseră ameninţătoare: la 1757 Austria
reclama 96.000 de dezertori peste munţi ! Dar cine oare ar fi emigrat dacă oamenii
ar fi fost trataţi uman ? Nu-i de mirare, deci, că în trupul răscoalei lui Horia, înşişi
grăniceri ca cei din Barul Mare (Hunedoara) cereau stîrpirea nobililor (p. 122) iar
în 1794 peste 800 de grăniceri din Haţeg refuză» să mai facă pază (p. 123).
Capitolul V I ne descrie isprăvile de luptă ale grănicerilor români în războaiele
cu turcii, apoi în campaniile de pe Rin şi din Italia ori din alte ţări, unde s-au des
făşurat acţiunile napoleoniene şi de unde uneori efective întregi de grăniceri nu
s-au mai întors acasă, fapte care dovedesc vitejia românilor, pentru care însuşi gra
iul poeziei populare recomanda umanitar în 1805 :
«împărate, împărate,
Pune pace, nu te bate...».
«Vâlvătaia anilor 1821 şi 1848», despre care vorbeşte Capitolul VII (p. 144— 163)
ne arată că aşa cum pe vremea «Supplex»-ului grănicerii ceruseră în 1790 — conta
minaţi de ideile iacobine aduse de pe frontul unde luptaseră — recunoaşterea româ
nilor ca a IV-a naţie constituţională, tot aşa în anii de răscruce 1821 şi 1848 ei au
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fraternizat de-a dreptul cu doleanţele populare : «un Tudoruţ va veni şi aici, peste
munţi să facă dreptate», se spunea în 1822 printre cătanele din Hunedoara :
«Staţi gătaţi voi orlăţeni
Cu tot Nosod (Năsăud) şi borgoveni
Ca nişte dulci ai noştri fraţi
Ce sînteţi bine înarmaţi»,
se cînta în 1843 în aşteptarea lui 1848. De aceea nu-i de mirare că Bărnuţ va apela
şi el în catedrala Blajului la vitejia grănicerilor, ca unii care ei înşişi participau pe
Cîmpia Libertăţii şi care vor susţine, din Orlat pînă la Blaj, în toamna lui 1848 în
toate localităţile, unde au fost dislocaţi atitudini de ordine şi de libertate cu greu
reţinută.
Capitolele VIII. Despre şcoli (p. 164— 172), şi IX. Despre «desfiinţarea regimen
telor grănicereşti» (p. 173— 188) încheie lucrarea.
Plătită cu atîtea jertfe, experienţa grănicerească nu a fost fără roadă. Dacă sub
raport religios ea nu putea oferi c e v a înălţător, în schimb, curajul civic şi militar,
conştiinţa personalităţii umane şi a drepturilor popoarelor, ca şi simţul gospodăresc
promovat de un om harnic ca vicarul Ioan Marian ori de căpitanul Ioan Mihăilaş au
influenţat mult asupra mulţimilor. Ce folos, însă, căci spărgătorul naţionalităţilor,
ministrul absolutist Bach (1848— 1860) n-a văzut cu ochi buni enclavele etnice prea pu
ternice, prea «centripetale», din cadrul conglomeratului politic austriac, de aceea
(întrucît în 1848— 1849 doleanţele româneşti nu au fost deloc satisfăcute), pentru a
nu se înjgheba ca pe vremea lui Horea «regatul dac», regimentele româneşti au fost
şi ele desfiinţate, la scurtă vreme după cele săseşti (1851). Singur ţinutul Năsăudului reuşi să obţină, pentru 1861— 1867 (prin recunoaşterea unui district românesc
autonom, iar după dualism, prin fonduri grănicereşti bine administrate) o brumă oare
care de recunoştinţă pentru un trecut de jertfe sîngeroase în cadrul statului austriacLiceul grăniceresc din Năsăud (1863) a fost şi el declarat în 1896 «şcoală comunală».
în concluzie, Prof. C. Gollner conchide că cu toate condiţiile unei discipline
brutale, regimentele grănicereşti au stimulat progresul economic şi au promovat afir
marea conştiinţei şi mîndriei naţionale, aşa cum le-au şi cuprins în deviza «virtus
romana rediviva» cusută pe drapelul lor. Putem adăuga că nu-i întâmplător faptul
că în 1918 prin pasul Bîrgăului (pe unde relaţiile cu Moldova n-au fost întrerupte
nicicînd), un fiu al Năsăudului (viitorul mitropolit N icolae Bădan) va duce la fraţii
de ipeste munţi dorinţa lor de unire cu Paitria-Mamă.
Pr. Prof. T. BODOGAE
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«GLASUL BISERICII», revista oficială a Mitropoliei Ungrovlahiei,,
an. XXXIV (1975) :
t'
%

Numărul 9— 10, pe lunile septembrie-

octombrie, cuprinde :
în

rubrica

«îndrumări

pastorale

şi

omiletice» :
— Pr. David P o p e s c u , - Panegiric la Naşte
rea Maicii Domnului (p. 885—887);
— Pr. Lector C. C o r n i ţ e s c u , Predică la
Duminica înaintea Înălţării Sfintei Cruci (p. 888—
889) ;
— Arhim. Grigorie B ă b u ş, La Cuvioasa Paraschiva (p. 890—893) ;
— Pr. Constantin N. G a 1 e r i u, La Dumi
nica a Xl X-a după Rusalii (p. 893—897) ;
— Arhim. Justinian D a 1 e a, La învierea jiu 
lui văduvei din Nain (p. 897—900) ;
— Diac. P. I. D a v i d , La Duminica a XXlI-a
după Rusalii (p. 900—904) ;
—
Pr. Teodor M. P o p e s c u
(f), Despre
rugăciune (p. 904—908) ;
— Arhim. Paulin L e c c a, Sufletul şi lepă
darea de sine (p. 909—911);
— Arhim. Ieronim M o t o c , Grija pentru re
pararea bisericilor şi a cimitirelor (p. 911—914).

în

rubrica

«Pentru

pacea

a

toată

articolul şi folositor pentru cititorii cărora ser
adresează].
—
Pr. Ioan A. M i r c e a , Epistola a doua a<
Sfîntului Apostol Petru. Introducere şi comentarii»
(p. 945—1027) [— convins de necesitatea tîlcuiriri
ideilor din Epistolele Sfîntului Apostol Petru pen
tru satisfacerea nevoilor simţite în activitatea pastoral-misionară ca şi în cea socială a preoţilor
ortodocşi români, după publicarea introducerii şii
comentariul la Epistola I Petru (publicată în «Gla
sul Bisericii», nr. 9—10/1973), autorul publică acum*
şi introducerea şi comentariul la Epistola II Pe*
tru, reuşind astfel, să publice cel dîntîi com entar
la întregul «lăsămînt inspirat petrin» în teologi»,
ortodoxă română.
In tîlcuirea Epistolei II Petru, autorul — p e
baza aceleiaşi bibliografii — urmăreşte acelaşi,
plan şi metodă de lucru ca şi la tîlcuirea tex
tului Epistolei I Petru. Adică, după precizarea,
textului pe baza ediţiilor critice ale textului Nou
lui Testament,
interpretează textul întemeindu-se
I
în primul rînd pe operele Părinţilor bisericeşti,,
îndeosebi răsăriteni, apelînd şi la lucrările auto
rilor moderni şi contemporani ortodocşi şi neortodocşi.

lumea» :
— R e d a c ţ i a , Acţiuni în slujba păcii (septembrie-octombrie) (p. 915—919) ;
— R e d a c ţ i a , Ştiri ecumenice (p. 920—926).

în rubrica «Articole şi studii» :
— Pr. Prof. I. C o n s t a n t i n e s c u , Sfînta
Scriptură şi magisteriul Bisericii (p. 927—945) [— o
înfăţişare dezvoltată a problemelor legate de Sfînta
Scriptură : inspiraţie, canonicitate, autenticitate,
interpretare sub conducerea Bisericii în virtutea
magisterului creştin care constituie în Ortodoxie
şi catolicism diriguitorul interpretării, spre deo
sebire de protestantism, care lasă Sfînta Scriptură
la interpretarea liberă a credincioşilor sub pre
tenţia că cititorul Sfintei Scripturi se află sub
supravegherea Duhului Sfînt.
Articolul prezintă numeroase şi deosebit de
lăudabile consideraţii asupra problemelor tratate.
Este însă deosebit de regretabil că prezentarea
materialului este lipsită de organizare sistematică,
în paragrafe şi subparagrafe, ceea ce putea face

Iată cum este organizat cuprinsul lucrării :
Introducere (p. 946—963) : 1. Autorul epistolei j
2. Natura şi caracterul ; 3. Canonicitatea şi au
tenticitatea epistolei ; 4. Unitatea şi integritatea
ei ; 5. Destinatarii ; 6. Motivul şi scopul scrierii?
epistolei ; 7. Locul şi timpul scrierii epistolei ; 8.
Stilul şi vocabularul.; 9. Cuprinsul epistolei.
Comentariul epistolei (p. 964—1019) : «Prologul
Epistolei» : 1. Autorul, destinatarii şi binecuvîn
tarea (I, 1—2 ); 2. Alegerea creştinilor şi darurile
îndumnezeitoare ; îndemn la însuşirea lor (I, 3—
11 ).

«Cuprinsul epistolei» (I, 12—III,
I. —
tos şi a
nimentul
noaşterea
profeţie»

16) :

Mărturii şi surse ale cunoaşterii lui Hris
adevărurilor relevate (I, 12—21) : a) Eve
Schimbării la faţă ; m ărturie pentru cu
lui Hristos (I, 12—18) ; b) «Cuvîntul
— temei al dreptei învăţături (I, 19—21).

II. — Denunţarea pericolului doctrinar-moral
al falşilor învăţători (II, 1—12) : a) Combaterea
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celor ce tăgăduiesc pe Hristos şi hulesc «calea
adevărului» (II, 1—2 ); b) Exemple biblice despre
pedepsele ce aşteaptă pe falşii învăţători (II, 4—22).

face consideraţii asupra : cărţilor de slujbă tipărite
după Antim Ivireanul : tipărituri în Ţara Româ
nească ; tipărituri româneşti în Moldova.

III. — Combaterea învăţăturii eretice despre
Parusie şi Judecata finală (III, 1—16) : a) Rea
litatea Parusiei eshatologice şi justificarea întîrzierii ei (III, 1 —10) ; b) Vieţuind după principiile
«moralei eshatologice» creştinii pot grăbi Parusia —
(III, 11—13) ; c) îndemnuri la viaţă neprihănită
şi paşnică (III, 14—16).

Articolul se încheie cu arătarea «Importanţei
traducerilor româneşti ale cărţilor de ritual pentru
limba
veche
română şi a contribuţiei
acestor
traduceri la dezvoltarea limbii române literare
şi la păstrarea unităţii spirituale şi naţionale].

V

*

în rubrica «Comemorări» :

—
Diac. Prof. O. B u c e v s c h i ,
Comemo
IV. — încheierea epistolei (III, 17—18).
rări bisericeşti (p. 1038—1040) [— o succintă pre
—
« Teologia Epistolei a doua a Sfîntului Apos zentare a «Conferinţei unionale de la Bonn 1875»
şi a «Conferinţei ecumenice de la Stockholm
tol Petru.» (p. 1020-1027) :
1925»].
I. — «Idei de ordin dogmatic» : 1. Dumnezeu
După rubrica «Viaţa bisericească în cuprinsul
şi Persoanele Sfintei Treimi în lucrarea" lor ; 2.
Mitropoliei» : — «Arhiepiscopia Bucureştilor»
(p.
Hristologia ; 3. Soteriologia ; 4. Inspiraţia divină ;
1041 —1070); «Episcopia Buzăului» (p. 1071—1084);.
5. Eshatologia.
şi «Episcopia Dunării de Jofc» (p. 1085 —1094), re
vista se încheie cu rubrica
Recenzii» (p. 1095 —
II. — «Idei de ordin moral».
1104).
în rubrica «Documentare» :
Ca Anexe sînt publicate unele cîntări liturgice
armonizate pe notaţie lineară de Diac. asist. Nicu.
— Prof. Corneliu R ă d u l e s c u ,
Primele tra
Moldoveanu («Uşile pocăinţei» şi «în ieslea din
duceri româneşti ale cărţilor de ritual, secolele
Vitleem») şi de Prof. Marin Velea («Pe Tine Te
X V I —XVIII (studiu istorico-liturgic şi lingvistic)
lăudăm» şi «Troparul
Sfinţilor Constantin
şi
(p. 1028—1037) [— continuare din numărul 7—8/1975
Elena»).
al revistei. In această parte autorul prezintă şi

«MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI SUCEVEI», revista oficială a A r
hiepiscopiei Iaşilor şi a Episcopiei Romanului şi Huşilor, an. LI (1975) :
Numărul 9— 12, pe lunile septembriedecembrie cuprinde :

în rubrica «Republica» :
— Arhid. Tiberiu M e l e ş c a n u , A XXVUl-a
aniversare (p. 613—614) [— editorial închinat îm
plinirii a 28 de ani de la proclamarea Republicii
Populare Române, care, datorită marilor înfăp
tuiri pe toate planurile de activitate, a devenit
Republica Socialistă România.
Editorialul subliniază ataşamentul cu care ie
rarhii, clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe
Române sprijină efortul colectiv al poporului ro
mân pentru ca Republica Socialistă România să
urce pe noi trepte de dezvoltare].

în rubrica «Pentru pacea lumii » :
— R e d c a c ţ i a , Dezarmare, pace, securitate
(p. 615—618) [— o succintă prezentare analitică
a acţiunilor întreprinse de Republica Socialistă
România pentru instaurarea în întreaga lume a
unei epoci de dreptate socială şi încrcdere' între
toate popoarele, prin înfăptuirea dezarmării totale,
a păcii şi a securităţii între popoare.
Din activitatea perm anentă a Republicii Socia
liste România în această direcţie sînt anatlizate
îndeaproape : documentul prezentat de Statul nos
tru la sesiunea’ din 5 octombrie 1975 a Adunării

generale a Oranizaiţiei Naţiunilor Unite, intitulat :
«Poziţia României în problemele dezarmării, în
primul rînd ale dezarmării nucleare şi la instau
rarea unei păci trainice în lume» ; şi mesajul
adresat de Preşedintele Republicii Socialiste Ro
mânia, Domnul Nicolae Ceauşescu, participanţilor
la «Conferinţa reprezentanţilor mişcărilor naţionale
pentru pace», ale cărei lucrări s-au desfăşurat la
Leningrad, în noiembrie 1975. .
în încheiere este semnalată adeziunea totală a
Bisericii Ortodoxe Române şi a tuturor celorlalte
culte religioase din Româniai la acţiunile întreprinse
de Statul român pentru făurirea unei lumi mai
drepte şi mai bune pe pămînt].

în rubrica «La praznicul păcii»
— t I u s t i n , Mitropolitul Moldovei şi Suce
vei, Pastorală la Naşterea Domnului — 1975 (p.
619-623) ;
— t Partenie,
Episcopul
Romanului
şi
Huşilor, Pastorală la Naştkrea Domnului — 1975
(p. 624-678).

în rubrica «Semicentenarul Patriarhiei
O rtod oxe Române şi 90 de ani de la r e 
cunoaşterea autocefaliei Bisericii Orto~doxe Române» :
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»

— R e d a c ţ i a , Festivităţile de la Bucureşti
.din zilele de 1 şi 2 noiembrie 1975 (p. 629—658)
[— o scurtă dare de seamă, în cadrul căreia
sînt publicate în întregim^ :' «Cuvîntarea Prea
Fericitului Părinte Patriarh Justinian la şedinţa
.solemnă din sala sinodală a palatului patriarhal,
d e la 1 noiembrie 1975»- ; ^Cuvîntarea rostită în
şedinţa Sfîatului Sinod, de I. P. S. Iustin, Mitro
politul Moldovei şi Sucevei» ; şi «Cuvîntarea rostită
.de I. P. S. Teoctist, Mitropolitul Olteniei, în bi
serica paraclis-patriarhal
«Sfîntul
Spiridon^ în
:ziua de duminică 2 noiembrie 1975»].

în rubrica «Ştiri şi lapte din viaţa
Patriarhiei Bisericii O rto d o x e Române» :
— Pr. C. B u z d u g a n, Ridicarea Eparhiei Du
nării de Jos la treapta de Arhiepiscopie. Înălţarea
P. S. Episcop Antim la rangul de Arhiepiscop al
Tomisului şi Dunării de Jos şi alegerea, hirotonia
$i instalarea P. S. Epifanie Tomitanul ca Episcopivicar al Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos
<p. 653—667) [— dare de seamă asupra acestor
evenimente, în cadrul căreia sînt publicate cuvîntările ocazionale rostite de Prea Fericitul Părinte
Patriarh Justinian, de I. P. S. Iustin, Mitropolitul
Moldovei şi Sucevei, de I. P. S. Arhiepiscop An
tim şi de P. S. Episcop-vicar Epifanie Tomitanul].

In rubrica «Studii» :
— Diacon Ioan I v a ri, Patriarhi ortodocşi in
M oldova (p. 668—698) [— în partea introductivă
a studiului său, autorul precizează că o prezen
tare amănunţită a tuturor patriarhilor ortodocşi
-care în decursul timpului au poposit în Moldova
, este cu anevoie de făcut din lipsă de documen
te. De aceea studiul se întemeiază — pe lîngă a r
ticolele şi studiile publicate de diferiţi cercetători
asupra prezenţei în Moldova a unuia sau altuia
•dintre patriarhii ortodocşi — pe : însemnările lui
Paul de Alep, fiu sau nepot aşi patriarhului Ma
carie III al Antiohiei, pe care l-a însoţit în că
lătoria sa în ţările române ; pe însemnările lui
Ierotei, mitropolitul Monembaziei care a însoţit
pe patriarhul Constantinopolului Ieremia II ; pe
însemnările lui Matei, mitropolitul Mirelor sau
ale lui Ioan Ghedevanişvili, care a adus m itropo
litului Ambrozie, exarhul Moldovalahiei o scrisoare
de la Daniil, patriarhul Antiohiei. Aceste însem
nări cuprind informaţii care prezintă interes deo. sebit pentru istoria Bisericii Ortodoxe Române. Pe
lîngă aceste documente, există unele istorii ale Pa
triarhiilor Ortodoxe, care însă nu sînt uşor ac
cesibile.
Folosind documentele cunoscute, Diac. Ioan
Ivan prezintă succint împrejurările în care diferiţi
patriarhi ortodocşi au vizitat ţara Moldovei, timp
m ai scurt sau mai îndelunjgat. Materialul studiat
este organizat pe Patriarhiile ortodoxe.
Din Patriarhia de Constantinopol au vizitat ţara.
şi Biserica Moldovei următorii patriarhi (din veacu

rile XVI—XVIII) : Pahomie I, Ioasaf II, Mitrofan
III, Teolipt II, Ieremia II, Meletie Pigas, Chirii
Lucaris, Partenie I, Atanasie Patelaros, Iacov,
Cosma III.
Din Patriarhia Alexandriei : Meletie Pigas, Chi
rii Lucaris, Nichifor Carontzanos, Ioanichie Diodios, Partenie I Prohoros, Gherasim- II Palladas,
Samuil Capasulis, Matei Psaltul, Fotie, iar în
vremea noastră Patriarhul Nicolae VI.
Din Patriarhia de Antiohia : Ioachim, Macarie
III, Neofit, Athanasie IV Dabas ;
Din Patriarhia Ierusalimului : Teofan, Sofronie,
Nectarie, Dositei Notara, Hrisant Notara, Partenie,
Efrem, Avramie, Antim.
Patriarhi sud-dunăreni : Nectarie de Ohrida şi
Peci.
Din Patriarhia Bisericii Ortodoxe Ruse, au vizi
tat Biserica Ortodoxă Română în epoca noastră :
patriarhul Alexei şi Patriarhul Pimen.
Iar din Biserica Ortodoxă Bulgară au vizitat
Moldova patriarhul Chirii şi Patriarhul Maxim.
Vizitele făcute în Moldova şi în Biserica Or
todoxă Română de către diferiţi patriarhi orto
docşi au contribuit la întărirea legăturilor fră
ţeşti şi la susţinerea şi întărirea Ortodoxiei răsă
ritene în vremea ocupaţiei musulmane].
— Dr. Corneliu D i m a — D r ă g a n , Patri
arhul Ierusalimului Hrisant Notara şi cultura română. Contribuţii documentare (p. 699—704) [—
sînt evidenţiate în primul rînd legăturile dintre
Hrisant Notara şi stolnicul Constantin Cantacuzino, aşa cum ele reies din corespondenţa dintre
ei.
In continuare este urmărită înfăptuirea iniţia
tivei patriarhului Hrisant Notara de a înzestra
Academia domnească de la Mînăstirea Sfîntu-Sava
din Bucureşti cu o bibliotecă şi o tipografie. Ur
mărind însemnările făcute pe diferite cărţi dăruite
de patriarhul Hrisant Notara, autorul reuşeşte să
schiţeze contribuţia lui la îmbogăţirea culturii ro
mâne în primele trei decenii ale veacului XVIII.
— Pr. Silviu Petre N. P u f u 1 e t e, Hotăriri
privitoare la cult in Canoanele apostolice (p.
705—716) [ — ţinînd seama de faptul că în Canoa
nele apostolice — cea mai veche colecţie de notărîri juridice ale Bisericii creştine — problemele
cultice nu conştituie o preocupare permanentă,
ci problemele cultice au devenit obiect al hotârîrilor canonice numai periodic, şi că aceste hotărîri au fost reluate în timp în hotărîrile ca
nonice ale diferitelor Sinoade locale şi ecumemenice, problema identificării hotărîrilor privitoare
la cult în Canoanele apostolice şi a prezentării
felului cum în aceste hotăriri sînt tratate proble
mele cultice, se impun cercetării.
Autorul identifică şi prezintă felul cum sizX
tratate în Canoanele apostolice următoarele pro
bleme cultice : 1. Hirotonie şi hirotesie ; 2. T aira
Sfîntului Botez ; 3. Sfînta Liturghie ; 4. Sărîxfr-
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toarea Sfintelor Paşti ; 5. Rugăciunea ; 6. Postul ;
7. Pocăinţa].
— Tudor M a t e e s c u , Din legăturile religi
oase ale Dobrogei cu Moldova înainte de 1877
(p. 716—720) [— sînt arătate legăturile pe plan
religios, care au fost neîntrerupte, între românii
•din Dobrogea ocupată de turci şi românii din
.stînga Dunării, din Moldova în special.
Aceste legături religioase au îmbrăţişat forma
trimiterii de cărţi de cult şi cu conţinut religios
:şimoral
tipărite în Moldova ; prin trimitere de
slujitori bisericeşti şi prin sprijinirea vieţii m o
nahale în Dobrogea].

în rubrica «Predici» :
— Pr. Th. B o d n a r, Predică la Duminica a
VlII-a după Rusalii (p. 721-724) ;
— Pr. V. S ă c ă 1 e a n u, La Duminica a X-a
<după Rusalii (p. 724—726) ;
— Pr. Prof. M. Ş e s a n, La Duminica a XlX-a
după Rusalii (p. 726—727) ;
— Pr. Iorgu C o d r e a n u , La Cuvioasa Paraschiva (p. 727—730) ;
— Pr. I. C o v e r c ă, La intrarea Maicii Dom
nului în Biserică (p. 730—733) ;
— Gh. B u r c ă , La Sfîntul Arhidiacon Ştefan
<(p. 733-737).
%

în rubrica «Invăţămîntul
altădată» :

teologic

de

— Pr. Ilie G h e o r g h i ţ a , Cum se făcea
prim irea elevilor in Seminarul Socola între anii
1833—1840 (p. 738—745) [— analizînd conţinutul
.a două dosare ale Seminarului din Socola (păs
trate la Arhivele
Statului din Iaşi), în care se gă
sesc o parte din
cererile de înscriere ale elevilor,
însoţite de angajamentele părinţilor, autorul evi
denţiază procedura de primire a elevilor la Se
minarul din Socola, în perioada cînd la condu
cerea Bisericii din Moldova se afla ctitorul Şcolii,
mitropolitul Veniamin Costachi].
— E. N. D r a g o m i r (f) şi Silviu N. D r a 
gomir,
Pregătirea preoţilor din Eparhia Ro
manului (p. 746—758) [— un studiu temeinic do
cumentat în care autorii înfăţişează în prima
parte -felul cum se făcea «pregătirea preoţilor
înainte de organizarea şcolilor catehetice (în anul
1,839)» şi felul cum se făcea pregătirea preoţilor
în Eparhia Romanului în şcolile catehetice».
Ca anexă este publicat integral raportul din
11 august 1839
asupra inspectării şcolilor cate
hetice din Roman].

în rubrica «însemnări» :
— I. D. L ă u d a t ,
La 300 de ani de la
.apariţia Letopiseţului lui Miron Costin (p. 759—
768).
— Ion I. S o 1 c a n u, Din trecutul Mînăstirii
Suceviţa. Documente inedite (p. 765—770) [— sînt
prezentate integral, ca anexă, şi analizate în
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cuprinsul articolului patru documente inedite —
păstrate într-o colecţie
particulară
care
aduc
informaţii interesante privind Mînăstirea şi sihăstria
Suceviţei la începutul celei de a doua jumătăţi
a veacului XIX].
i

— V. M. S a s s u, Biserica Sfinţii Voievozi
din Roman. Ctitoria lui Ştefan Tomşa (p. 770—
771) [— o succintă relatare a situaţiei pe care
a avut-o la început ctitoria lui Ştefan Tomşa, ca
mînăstire la marginea tîrgului, pînă cînd tîrgul
s-a întins şi în aceste locuri şi mînăstirea Sfinţii
Voievozi a devenit biserică de mir].
— Al. N. S t ă n c i u l e s c u - B î r d a , Scri
sori inedite adresaîe de Gavriil Muzicescu lui
Iosif Naniescu, mitropolitul Moldovei (p. 771—
776) [— sînt reproduse şi analizate zece scrisori
dintfre 24 ‘septembrie 1874 şi 23 aprilie 1893].
— S. P., Un autograf al mitropolitului Do
softei (p. 777—778) [— publicarea în facsimil şi în
transcriere a unui «zapis» descoperit de cerce
tătorii sovietici Dimitriev, Dragnev şi Sovetov (şi
publicat în revista «Nistrul», nr. 1/1960) din care
se confirmă încă odată dorinţa mitropolitului
Dosoftei de a se reîntoarce în p atrie].
— Iosif N a g h i u, Documente inedite cu pri
vire la Ion Creangă (p. 778—779) [— sînt pu
blicate cirpci documente păstrate la Arhivele Sta
tului din Iaşi, care fac cunoscute unele aspecte
din viaţa lui Ion Creangă în vremea cînd era
slujitor la biserica Sfinţii 40 de Mucenici din
Iaşi - 1859-1863].
— Const. O a r g ă, Muzeul de istorie a Mol
dovei din Iaşi (p. 771—784) [— o temeinică pre
zentare a valorii exponatelor din Muzeul de is
torie din Iaşi, care ca instituţie cultural-educativă
îşi are adînci rădăcini în cultura şi ştiinţa româ
nească] .
— însemnările meteorologice ale cîntăreţului
bisericesc Gheorghe Deliu (1844—1926) (p. 784).
— Pro{> Iustin G a ş p a r, Grafitele din bise
rica Sfîntul Dumitru, din oraşul Hîrlău, judeţul
laşi (p. 784—786) [sînt reproduse fotografic, trans
crise şi analizate patru grafite din biserica Sfîntul
Dumitru, care ajută la/ precizarea datării bisericii].
După rubrica Recenzii» (p. 787—805) şi după
rubrica «Actualităţi ecumenice» (p. 806—813) [— în
care Diac. V. A n a n i a, prezintă succinte dări
de seamă asupra 1 celei de a Cincea Adunări
generale a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Nairobi-Kenya, 23 septembrie — 10 decembrie 1975) ;
Participării unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe
Române la a 50-a aniversare a Conferinţei ecu
menice de la Stockholm (19 august — 9 septem
brie 1975) şi asupra unor Activităţi ecumenice]
revista se încheie cu rubrica «Cronica bisericească» :
A. «Arhiepiscopia Iaşilor» (p. 814—837) şi B. «Epi
scopia Romanului şi Huşilor» (p. 838—848).

824

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

«MITROPOLIA ARDEALULUI», revista oficială a Arhiepiscopiei
ortodoxe rom âne de Alba Iulia şi Sibiu, a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi a Episcopiei Oradiei, an. XX (1975) :
Numărul 9— 10, pe lunile septembrieoctombrie, cuprinde :
#

— R e d a c ţ i a , O sesiune memorabilă a Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (p. 537)
[— o scurtă înştiinţare asupra şedinţei de la 16
octombrie 1975, a Sfîntului Sinod, cînd : a fost
refăcută Episcopia ortodoxă română de Alba Iulia
ca episcopie sufragană a Mitropoliei Ardealului ;
2. Episcopia Dunării de Jos a fost ridicată la ran
gul de Arhiepiscopie a Tomisului şi Dunării de
Jos, cu reşedinţa Arhiepiscopului la Galaţi, iar a
Episcopului-vicar la Constanţa ; 3. au fost aleşi
titularii şi vicarii acestor Eparhii].

în rubrica «Studii» :
— Pr. Prof. Dr. Al. M o i s i u, Cinstirea\
sfintelor icoane în cultul ortodox (p. 588—594)
[— analizînd texte scripturistice şi patristice, dar
apelînd şi la părerile diferiţilor teologi ortodocşi,
autorul demonstrează că în Biserica Ortodoxă
icoana nu se confundă niciodată cu chipul pe
care-1 reprezintă. Ortodocşii cinstesc icoanele ca
simbol al păcii dumnezeieşti în faţa căreia ei îşi
depun toate gîndurile, inima şi - voinţa, pentru
ca prin rugăciune să se apropie de Dumnezeire].
— Pr. Prof. Dr. D. C ă 1 u g ă r u, Principii
fundamentale in învăţămîntul
religios (teologic)
(p. 595—599) [— articolul constituie referatul sus
ţinut de autor la cursul de didactică şi metodică
cu profesorii Seminariilor teologice ale Bisericii
Ortodoxe Române, care a avut loc la Bucureşti,
între 7—26 septembrie 1975.
După ce semnalează sumar principiile funda
mentale, autorul se opreşte îndeaproape asupra
principiului învăţămîntului educativ].
— Preot doctorul Ioan M i h ă 1 ţ a n , Iubirea
şi frica de Dumnezeu (p. 600—607) [— după ce
înfăţişează în paragraful întîi cum sînt înţelese
-«Frica şi iubirea de Dumnezeu în Vechiul Testa
ment», iar în paragraful al doilea cum sînt
înţelese «frica şi iubirea de Dumnezeu în Noul
Testament», autorul prezintă în paragraful al
treilea «legătura dintre frica şi iubirea de Dum
nezeu».
,în încheiere, autorul prezintă concluziile arti
colului său].
— Titus F u r d u i şi lacob M â r z a, Tipări
turi româneşti vechi imprimate la Bălgrad con
servate în fondul colecţiilor speciale ale Acade
miei Republicii Socialiste România, filiala Cluj
(p. 609—617) [— autorii, bibliotecari la Biblioteca
Academiei, filiala Cluj şi la Biblioteca Bathyaneum Alba Iulia, au prezentat acest material la
Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice, ale
cărei lucrări s-au desfăşurat sub auspiciile Aca
demiei Române la Alba Iulia, la 27 mai 1975, cu

prilejul aniversării a 375 de ani de la prima unirepolitică a Ţărilor române sub Mihai Viteazul
şi a 2000 de ani de atestare documentară a m u
nicipiului Alba Iulia.
înfăţişînd importanţa fondului de Colecţii spe
ciale în care sînt păstrate 661 volume de carte
românească veche, dintre care 35 de exemplare
sînt tipărituri româneşti de la Bălgrad, unde au
fost imprimate în veacul XVII şi în primii ani
ai veacului XVIII.
Enumerate în ordine alfabetică aceste 35 exem
plare sînt : 1 exemplar din Bucoavnă (1699), 1
Ceasloveţ (1687), 1 Evanghelie cu învăţătură (1641),
1 Ertăciuni la oameni morţi, Pîinea pruncilor (1702),
1 Poveste la 40 de mucenici (1689), 3 exemplare
din Chiriacodromion (1699), 12 exemplare din Molitvenic (1689), 9 exemplare din Noul Testam ent
(1648, 3 exemplare din Psaltire (1651) şi 2 exem
plare din Rînduiala diaconeselor (1687).
l,n continuare sînt înfăţişate succint caracte
risticile acestor 11 lucrări tipărite la Alba Iulia,
într-o perioadă cînd are loc o uniformizare masivă,
şi organică a folosirii limbii române în scrierile,
cu caracter religios, dar mai ales laic, şi totodată,
în vremea în care prin folosirea tiparului cartea
a fost larg răspîndită în popor. Această acţiunede tipărire şi răspîndire în popor a cărţilor reli
gioase se încadrează în acţiunea de ripostă la pro
zelitismul practicat de principii Transilvaniei].
«

în rubrica «Inrumări omiletice» :
— Pr. Prof. D. B e I u, îndoială şi convingere
Predică (p. 618—622) ;
— Pr. I. M o r a r u, lisus Hristos de vorbăr
cu bogaţii despre bogăţie. Predică (p. 622—626) ;
— Protos. Serafim M a n, Sfintul Ioan Boteză
torul — chipul smereniei (p. 626—628) ;
— Prot. Ioan B u n e a, Predică la Duminica a
XX-a după Rusalii. Patimile — stavilă împotriva feri
cirii x(p. 628-630);
— Pr. Prof. Alexandru M o i s i u, Cuvîntul
preotului la intrarea în parohie (p. 631—634) ;
— Prot. Ioan G a r 1 o n ţ a, Taina copilăriei
(p. 635-639);
— Prot. Stavr. Dr. Simion R a d u ,
Despre
puterea harului sfintei preoţii. Cinstirea preotului
(p. 639-641) ;
— Ilie F r ă c e a, Sfintul Ioan Scărarul, despre
liniştea sufletească. Predică (p. 641—643) ;
— Prot. A. R a d u , Antifoanele 1 şi 2. Pre
dică (p. 644 -645) ;
^ '
— Pr. Vart. C o n s t a n t i n e s c u , Dicţionar
al bunei-cuviinţe (p. 646—653) ;
— f N i c o 1 a i e, Mitropolitul Banatului, Cuvîntare ocazională rostită la deschiderea cursurilor
Institutului teologic de grad universitar din Sibiu
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pentru anul şcolar 1975 —1976, în ziua de 19 oc
tombrie 1976 (p. 721-724) ;
— f N i c o l a e , Mitropolitul Ardealului, Cuvîntare ocazională rostită cu prilejul sfinţirii bi
sericii dn Hărman, jud. Braşov, în ziua de 12
octombrie 1975 (p. 725—731).

în rubrica «Aniversări» :
— Pr. Vasile M i h o c, Aniversarea împlinirii a
ZI ani de la eliberarea patriei noastre la Centrul
arhiepiscopesc Sibiu (p. 654—656) [— dare de
seamă asupra festivităţii ce a avut loc, în pre
zenţa I. P. S. Mitropolit Nicolae al Ardealului, la
Institutul teologic de grad universitar din Sibiu
cu prilejul aniversării împlinirii a 31 de ani de la
eliberarea patriei de sub jugul fascist].
— R e d a c ţ i a , Aniversarea tipografiei epar
hiale din Sibiu (p. 657—659) [— articol aniversar
Ja împlinirea a 125 de ani de activitate neîntre
ruptă şi plină de roade a tipografiei eparhiale a
Arhiepiscopiei de Alba Iulia şi Sibiu, înfiinţată în
timpul păstoriei mitropolitului Andrei Şaguna.
Patru reproduceri, fotografice ale secţiilor Ti
pografiei însoţesc articolul].
— R e d a c ţ i a , O jumătate de secol de la
Conferinţa ecumenică de la Stockholm 1925 —1975
<p. 660—664) [— o 'su c c in tă dare de seamă asupra
festivităţilor ce au avut loc la Stockholm, în
septembrie 1975, cu prilejul acestei aniversări, la
care a participat şi o delegaţie a Bisericii Ortodoxe
R om âne].
• *

In rubrica «Comemorări» :
— R e d a c ţ i a , Mitropolitul Nicolae Bălan :
două decenii de cînd a încetat din viaţă (p. 665—
669) ;
— I. P o p e s c u , George Dima. La 50 de
ani de la moartea cunoscutului muzician (p. 669—
674) ;
— Prof. Eduard I. G ă v ă n e s c u ,
Preotul
Prof. Gheorghe Ciuhandu. La centenarul naşterii
sale” : 1875-1975 (p. 675-680).

în rubrica «Urme din trecut» :
— Prof. Diac. Dr. Ioan N. F 1 o c a, Pravila
ritorului Lucaci (1581) (p. 681—683) [— cunos

cută şi sub numele de Nomocanonul sau Pravila
de la Putna, pravila ritorului Lucaci se află as
tăzi la Biblioteca Academiei Republicii Socialiste
România (ms. sl. 692).
^
După descrierea manuscrisului şi înfăţişarea
cuprinsului codicelui, autorul se opreşte îndea
proape asupra primei redactări ştiinţifice făcute
în cadrai Institutului de lingvistică din Bucureşti
de către I. Rizescu (Pravila ritorului Lucaci. Text
stabilit, studiu introductiv şi indice, Bucureşti, 1971,
cuprinzînd 224 p. studiu şi 145 p. texte în foto
copie).
Prin cuprinsul său canonic Pravila ritorului
Lucaci prezintă o deosebită importanţă pentru
dreptul bisericesc şi pentru istoria Bisericii].
— Vasile
Oltean,
Identificarea
primei
şcoli pentru industria casnică aflată sub egida
bisericii Sfîntul Nicolae din Scheii Braşovului
(p. 685—688) [— autorul, din conducerea Muzeului
bisericii, pe baza documentelor păstrate în secţia
istorică a Muzeului, prezintă în acest studiu, sis
tematic închegat, înfiinţarea la 1887, la iniţiativa
profesorului de la Şcoala normală George Moian,
de către Sinodul mitropolitan a unei şcoli de
industrie casnică — a doua asemenea şcoală după
cea de la Leipzig — Germania — cu durată de
trei ani.
în continuare este urmărită activitatea acestei
instituţii care se încadra în activitatea cu carac
ter naţional-cultural pe care a desfăşurat-o eforia
bisericii Sfîntul Nicolae din Scheii Braşovului.

în rubrica «Teologi ortodocşi» :
— Pr. Prof. Al. M o i s i u, Preotul Profesoi
Petre Vintilescu (p. 689—692) [— articol panigiric
în care este prezentată valoarea operei fostului
profesor al Institutului teologic de grad univer
sitar din Bucureşti].
După rubrica «Recenzii» (p. 693—713) şi după
rubrica «Viaţa bisericească» în cuprinsul Mitropo
liei (p. 714—736), revista se încheie cu rubrica
«Înseninări» (p. 737—742), în care sînt semnalate
evenimente de seamă din raporturile interortodoxe
şi intercreştine.

«MITROPOLIA OLTENIEI», revista oficială a Arhiepiscopiei Craio
vei şi a Episcopiei Rîmnicului şi Argeşului, an. XXVII (1975)’:
Numărul 9— 10, pe lunile septembrieoctombrie, cuprinde :

mânia, Domnul Nicolae Ceauşescu la aceste festi
vităţi.

—
Pr. Ilie D. B r ă t a n, Vizita Preşedintelui
ţării, Domnul Nicolae Ceauşescu la Craiova, cu
prilejul festivităţilor aniversare din septembrie 1975
(p. 643—645) [— o succintă prezentare a impor
tanţei festivităţilor ce au avut loc la Craiova, în
ziua de 15 septembrie 1975, cu prilejul aniversării
împlinirii a 500 de ani' de existenţă istorică a aşe
zării Craiova.

în rubrica «Aniversări» : «1750 — Pelendava — Craiova-500» :

Emportanţa festivităţilor a fost subliniată de
participarea Preşedintelui Republicii Socialiste Ro

—
f N e s t o r Vornicescu-Severineanul, De la
Craiova la «Ţara Craiovei». Arhiepiscopia Craiovei
(p. 646—658) [— o documentată expunere a m a
terialului documentar, cu interesante incursiuni în
toate domeniile de activitate, în care autorul în
făţişează istoricul cetăţii Craiovei, astfel :
Clădită în epoca tulbure a apariţiei popoarelor
migratoare îq părţile noastre, între veacurile VI —
VIII, pe temeliile vechii Pelendava, cetatea geto-
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dacică, şi cunoscută în istorie documentar începînd
din veacul XV (după documentele cunoscute as
tăzi), cetatea Craiovei a devenit capitala acestei
părţi a pămîntului românesc, dintre Carpaţi, Du
năre şi Olt ; şi pentru o lungă perioadă de vreme
şi-a extins denumirea asupra acestei întregi regiuni,
fapt care se păstrează încă şi astăzi prin înca
drarea judeţelor Dolj, Mehedinţi şi Gorj în Eparhia
«Arhiepiscopiei Craiova»].
— Dalila-Lucia A r a m ă , O procesiune religi
oasă la Craiova, în anul 1779, şi cuvîntul rostit
cu acest prilej de episcopul Chesarie al Rimnicului
(Contribuţia la Bibliografia românească veche) (p.
659—665) [— publicarea integrală a «Cuvîntului»
rostit de episcopul Chesarie al Rîmnicului la 24
aprilie 1779, la Craiova, la moaştele Sfîntului
Grigorie Decapolitul, cu prilejul procesiunii reli
gioase cu sfintele moaşte pentru încetarea secetei
ce a urm at după faimoasa invazie a lăcustelor.
în partea introductivă se arată că acest «Cuvînt»'
nu a intrat în Bibliografia românească veche,
deoarece a fost legat la sfîrşitul unui manuscris,
copiat la sfîrşitul veacului XVIII, intitulat «Albină,
carte, pentru credinţă şi pentru bună cinste a
omului înaintea lui Dumnezeu», care aparţine iui
Neculai logofătul Episcopiei Argeşului, care l-a
lăsat moştenire nepotului său Muşat logofătul Mi
tropoliei].
— Protos. Prof. Veniamin M i c 1 e, Seminarii
teologice la Craiova în secolele XIX şi XX (p.
661—681) [— o interesantă şi documentată pre
zentare a istoricului Seminariilor teologice care
au funcţionat în ultimele două veacuri la Craiova :
1. «Seminarul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
(1847—1848 ; 1851 —1854)» ; 2. «Seminarul superior
de vocaţie» ; 3. «Actualul seminar mitropolitan
«Sfîntul Grigorie Teologul»- (1938)»].
— C. A 1 b u, învăţămîntul bisericesc şi laic
pe lîngă unele biserici şi mînăstiri din Craiova
de altădată (p. 682—686) [— autorul înfăţişează
succint felul în care a luat fiinţă şi s-a dezvoltat
învăţămîntul religios şi laic la Craiova, pe
lîngă
bisericile şi mînăstirile de seamă din oraş. Astfel
în veacul XVIII — şi chiar şi mai înainte — pe
lîngă cele trei biserici din Craiova : Sfîntul Du
mitru, Obedenaru şi Madona Dudu au existat
şcoli pentru pregătirea tinerilor şi a candidaţilor la
preoţie.
Autorul urmăreşte în continuare existenţa şi
funcţionarea acestor şcoli şi pe lîngă alte biserici
şi mînăstiri din Craiova în cursul veacului
XIX,
. ca şcoli particulare, care după Unirea Principa
telor se împuţinează, întrucît învăţămîntul a cunos
cut o nouă etapă d e dezvoltare.
Activitatea desfăşurată în aceste şcoli parti
culare a reprezentat o etapă importanţă pe linia
dezvoltării învăţămîntului nu numai religios,
ci şi
laic din ţara noastră şi îndeosebi din Craiova].
— O. T u d o r a n , Arta brîncovenească la Cra
iova (p. 687—692) ;
t
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— după prezentarea caracteristicilor fundamen
tale ale artei brîncoveneşti în arhitectură, sculp
tură, pictură, autorul descrie analitic unele piesebrîncoveneşti aflate la muzeul din Craiova, eviden
ţiind faptul că domnia lui Constantin Brîncoveanu
reprezintă cea mai înfloritoare epocă culturală din
istoria evului mediu românesc.
— Pr. D. B ă 1 a ş a, Inscripţii, însemnări, odoa
re şi cărţi vechi din bisericile Olteniei (p. 693—702)
— neobositul cercetător al trecutului nostru bi-.
sericesc publică partea a doua a acestui interesant
şi folositor studiu (început în aceeaşi revistă, nr.
1—2/1974, p. 102—113) prezentînd descoperirile salela : — I. Biserica Amaradia, numită şi Belivaci ;
— II. Biserica Sfinţii Apostoli ; şi — III. Biserica
Sfinţii Arhangheli.
— C r o n i c a r , Manifestări culturale în cinstea
aniversărilor «1750-Pelendava—Craiova-500» (p. 703
704);
— o scurtă dare de
seamă a lucrărilor
Se
siunii ştiinţifice «Craiova
— trecut, prezent şi viitor>^, care s-au desfăşurat la Craiova în ziua de 26septembrie 1975 ; precum şi prezentarea sumară a
cuprinsului revistei «Ramuri», în care a fost omagiată Craiova.
0

0
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în rubrica «Studii» :
— Pr. Prof. Ioan G. C o m a n, Actualitatea
gîndirii patristice (p. 705—707) ;
— autorul reuşeşte să
înfăţişeze o sinteză den
să în conţinut şi elevată în formă, a gîndirii pa
tristice, sub multipele aspecte ale preocupărilor ei,
care pot îndreptăţi afirmaţia despre actualitatea
esenţială a acesei gîndiri. Aceasta a fost cu pu
tinţă datorită faptului că gîndirea patristică este
un fenomen complex de învăţătură şi spiritualitate,
ca sinteză a culturii orientale şi greco-latine, dar
în acelaşi timp profund originală ; de aceea gîn
direa patristică prezintă aspecte care durează.
în acest înţeles se poate afirma că gîndirea pa
tristică este încă actuală prin preţuirea pe care oacordă lumii în general, ca operă a puterii şi ra
ţiunii divine, fiind adusă la existenţă din dragostea Creatorului ; ea este actuală prin profundul ef
umanism, axat pe ideea
desăvîrşirii permanente
prin cunoaşterea neîncetată şi progres moral con
tinuu ; gîndirea patristică nu reduce această desăvîrşire la individ ci, pe temeiul Scripturii şi al
Tradiţiei, îmbrăţişează aspectul social cu toate pro
blemele lumii de totdeauna : dreptatea şi egalitatea
între' oameni1, pacea şi iubirea între oameni, care
trebuie să se înţeleagă, renunţînd la război.
Autorul subliniază de asemenea dimensiunea ecu
menică a gîndirii patristice, care poate ajuta în
chip esenţial la conturarea ecumenismului creştin
actual.
— Prof. Vasile P r e s c u r e , Postul şi viaţa
duhovnicească (p.708—713) ;
— autorul analizează temeiurile scripturistice.
patristice şi morale care dovedesc că postul înde
m

«
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plineşte un rol de seamă în trăirea şi desăvîrşirea
morală a creştinilor.

în rubrica «Studii biblice» :
— Pr. Prof. Nic. P e t r e s c u , Tilcuirea Apo
stolului duminical (XIII) : Duminica a VUI-a după
Rusalii - (I Corinteni /, 10-17) (p. 714-717)

în rubrica
tristică» :

«Pagini de

antologie

pa

— Sfîntul Vasile cel Mare, Omilie la începutul
Proverbelor (p. 718—733) ;
— traducere făcută de Pr. D. Fecioru, după
textul din Migne, Patrologia greacă, voi. XXXI,
col. 385-424.

în rubrica
pastorale» :

«în

sprijinul

activităţii

— Pr. I. I o a n i ţ e s c u, Învăţătura ortodoxă
despre sjinta duminică (p. 734—737).

în rubrica «Sinaxar :
— Pr. I. I o a n i ţ e s c u , Sfintul mucenic Dionisie Areopagitul (p. 738—739).

. în rubrica «Drumar omiletic» ;
— Diac. P. I. D a v i d , Slujirea aproapelui,
temelie a creştinismului. Predică la Duminica
dinaintea Înălţării Sfintei Cruci (p. 740—743) ;
— Pr. Dumitru S a n d u ,
Predică la ziua
înălţării Sfintei Cruci (p. 743—745) ;
— Pr. Ioan I d r d a c h e , Chemarea Aposto
lilor: Predică la Duminica a XVIII-a după Ru
salii (p. 745-748) ;
— Arhid. Prof. Ioasaf G a n e a, Predică la
14 octombrie — Cuvioasa Parascheva (p. 748—
752);
— Pr. Ilie D. B r ă t a n, Predică la praznicul

827
Sfintului Marelui Mucenic Dimitrie (p. 752—754).
— f Teoctist,
Mitropolitul Olteniei, Cuvintare ocazională, la deschiderea anului şcolar
1975—1976
la Seminarul teologic din Craiova,
înv
ziua de 14 octombrie 1975 (p. 762—764) ; — Cuvintare Ia prăznuirea hramului catedralei m itro
politane din Craiova, la 26 octombrie 1975 (p.
770—771) ;
— Cuvintare la sfinţirea bisericii din.
parohia Bota, protoieria Tîrgu-Jiu, la 12 octom
brie 1975 (p. 772-774).

în rubrica «însemnări» :
— Prof. Alexie B u z e r e a , O iniţiativă ne
cunoscută in legătură cu construirea Teatrului
din Craiova (p. 755—756)
— publicarea integrală a documentului din 7
decembrie
1845 (păstrat la Arhivele Statului
d ia
Craiova), care conţine iniţiativa lui Ioan Bibescu
pentru strîngerea de fonduri necesare pentru în
fiinţarea Teatrului din Craiova. Importanţa
do
cumentului constă în faptul că atestă contribuţia
adusă de Biserică la această operă.
— «M. O.», Preotul Gheorghe DumitrescuBistriţa, octogenar (p. 756—760) ;
— o evidenţiere a meritelor deosebite ale ac
tivităţii desfăşurate pe tărîm cultural de îndeobşte
apreciatul ostenitor pe tărîmul fixării în scris a
bogăţiilor tradiţiilor poporului român.
După rubrica «Cronica bisericească» : — «Mi
tropolia Olteniei» (p. 761—764) ; — «Arhiepiscopia
Craiovei» (p. 765—778) ; — «Episcopia Rîmnicului
şi Argeşului» (p. 779—782) ; — «Consiliul Ecumenic
al Bisericilor» (p. ”782—783), revista se încheie cu
rubrica «Recenzii» (p. 784—789) şi «Revista re
vistelor» (p. 790).

«MITROPOLIA BANATULUI», revista oficială a Arhiepiscopiei Ti
mişoarei şi Caransebeşului şi a Episcopiei Aradului, an. XXV (1975) :
Numărul 10— 12, pe lunile
brie-decembrie, cuprinde :

octom-

— t N i c o l a e , Mitropolitul Banatului, Me
reu una cu poporul şi destinul său (p. 449—501) ;
— editorial închinat evenimentelor de deose
bită importanţă din istoria Bisericii Ortodoxe
Române, evenimente comemorate în toamna anu
lui 1975 : împlinirea a 90 de ani de la obţinerea
autocefaliei de către Biserica Ortodoxă Română
şi împlinirea a 50 de ani de la ridicarea Bise
ricii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie.
In acelaşi an s-au împlinit 1650 de ani de la
participarea episcopului de Tomis la lucrările Si
nodului I Ecumenic de la Niceea (325); precum şi
împlinirea a 2000 de ani de la prima atestare
documentară a municipiului Alba-Iulia (vechiul
Apulum) şi împlinirea a 375 de ani de la înfăptu
irea celei dintîi uniri a tuturor românilor sub
Mihai Vodă Viteazul.
Festivităţile desfăşurate cu prilejul acestor co
memorări au evidenţiat paralelismul permanent
între momentele importante din viaţa poporului
român şi viaţa Bisericii Ortodoxe Române.

în rubrica «Aniversări jubiliare
Patriarhiei O rto d o x e Române» :

ale

— Pr. Prof. Dr. Mircea P ă c u r a r i u, Citeva consideraţii cu privire la proclamarea autocefaliei şi înfiinţarea Patriarhiei Bisericii Orto
doxe Române (p. 302—327) ;
— o dezvoltată expunere istorică în care m a
terialul este organizajt în următoarele capitole :
«Proclamarea autocefaliei sub Alexandru loara
Cuza» ; «Recunoaşterea autocefaliei din partea
Patriarhiei ecumenice» ; -«Biserica Ortodoxă Ro
mână după unificarea bisericească şi ridicarea la
rangul de Patriarhat» ; «Urmările înfiinţării Pa
triarhiei Ortodoxe Române» şi «Biserica din B anat
după înfiinţarea Patriarhiei Ortodoxe Române»1.
— Prof. Mihai M u n t e a n u, înfiinţarea Pa~
triarhiei Ortodoxe Române în conştiinţa clerului şi
credincioşilor din Banat (p. 528—532);
— urm ărind relatările din periodicul bisericesc
locaJ «Foaia diecezană» din Caransebeş, autoruB
prezintă ecoul pe care l-a avut în conştiinţa cle
rului şi credincioşilor ortodocşi români din Ba
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nat înfiinţarea Patriarhatului în Biserica Orto
doxă Română. Autorul insistă îndeosebi asupra
faptului în care s-a produs consolidarea noii in
stituţii patriarhale, bazate pe Statutul pentru or
ganizarea Bisericii Ortodoxe Române.
— Pr. Gheorghe L i ţ i u, Contribuţii arădene
la promovarea unităţii bisericeşti a românilor (p.
553—536) ;
— autorul îşi propune să înfăţişeze felul în
care s-a reflectat în preasa bisericească din
Arad, dintre 1869 şi 1925, ideea despre
unitatea
noastră bisericească şi îndeosebi în forma ei cea
mai înaltă — Patriarhatul. în această perspectivă
autorul analizează conţinutul articolelor publicate
în : «Lumina», «Biserica şi Şcoala», «Speranţa».

, în rubrica
vrem ii» :

«Biserica

şi

problemele

— Pr. iMiron D a n , Probleme de morală so
cială in «Apostolatul social» al Prea Fericitului
Părinte Patriarh Justinian - (ţ>. 533—551);
— semnalînd principiile călăuzitoare
în volu
mele lucrării Prea Fericitului Părinte Patriarh
Justinian Apostolat social, autorul precizează că
doctrina apostolatului social s-a născut din inte
grarea în realităţile vieţii bisericeşti şi naţionale
a poporului român în vremea noastră.

în rubrica «Studii» :
— Pr. Prof. Dr. loan G. C o m a n, Operele
literare ale Sfîntului loan Casian. Geneză, cu
prins, scop (p. 552-569) ;
— studiul este
închinat comemorării
la îm
plinirea a 1540 de ani de la moartea Sfîntului
lo a n Casian, originar din vechea Scytia Minor,
Dobrogea de astăzi.
— Paul E v d o c h i m o v , Sfinţenia în Tradi
ţia Bisericii Ortodoxe (p. 570—598) ;
— traducere făcută de Ion V. Georgescu a
studiului apărut în revista
«Contacts»
(XXIII
(1971), n-os 73-74, p. 119-190).

în rubrica
catehetice» :

«îndrumări

omiletice

şi

— Pr. Prof. Sorin C o s m a, Viaţa veşnică şi
bunurile materiale. Predică la Duminica a XXII-a
după Rusalii (p.
599—603).
— Arhid. Prof. Dr. loan Z ă g r e a n, Sensul
adine al iubirii faţă de aproapele. Predică la Du
minica a XXV-a după Rusalii (p. 603—607) ;
— Prof. Teodor M. P o p e s c u , (f), Maica
Domnului, model al femeii creştine. Predică la In 
trarea în Biserică (p. 607—609).

în rubrica «Probleme

pastorale» :

— Prof. Dr. Petru D e h e l e a n u ,
Material
pentru predici şi cateheze (p. 610—619) ;
— materialul ajutător pentru preoţi se referă
la : — 1. Preacinstirea Maicii Domnului ; — 2.
Fraţii Domnului ; — 3. Cinstirea sfinţilor ; — 4.
-Cinstirea sfintelor moaşte ; — 5. Cinstirea sfinte
lor icoane ; — 6. Cinstirea sfintei Cruci ; — 7.
Semnul Sfintei Cruci făcut cu mîna.
i

în rubrica «Aniversări»:
— R e d a c ţ i a , Pretutindeni numele ţării (p.
620 - 622) ;
— articol închinat celei de a 28-a aniversări a
proclamării Republicii Populare Române.

în rubrica

«Comemorări» :

— Prof. loan B. M u r e ş i a n u , Dimitrie Ţichindeal : 1775-1818 (p. 623-654) ;

— un temeinic şi dezvoltat studiu închinat la
împlinirea a două veacuri de la naştere, me
moriei preotului, dascălului şi cărturarului Dimi
trie Jichindeal, care s-a dăruit marilor cauze ale
poporului.
Cinci reproduceri fotografice însoţesc textul.

în rubrica «Chipuri de
— Marin

înaintaşi» :

M ă 1 i n a ş, Nicolae Firu (p. 655—

665) ;
— evocarea chipului unei personalităţi de sea
mă în viaţa bisericească culturală şi socială a <
regiunii Banat : institutorul Nicolae Firu, născut
la 20 noiembrie 1879.
— Prof. Vasile V ă r ă d e a n ,
Antoniu
Sequens : 1865-1938 (p. 666-675) ;
— prezentarea vieţii şi operei muzicianului,
compozitorului, folcloristului, dirijorului şi auto
rului de cărţi didactice, Antoniu Sequens la 110
ani de la< naştere.
i

în

rubrica

«Trepte

ale

dezvoltării

patriei» :
— Redacţia

prezintă (p. 676—686) unele
din evenimentele importante ale vieţii poporului
român şi a unora din realizările din diferite do
menii de activitate, care ilustrează dezvoltarea
multilatenală a patriei.

în rubrica «Cronica bisericească» :
— Redacţia

prezintă (p. 687—698) diferite
momente şi evenimente ce au avut loc în lunile
octombrie-decembrie 1975, în viaţa Bisericii Orto
doxe Române şi în viaţa celorlalte Biserici creştine.

în ru b ric a : «Note şi comentarii» :
— Pr. Vasile M u n t e a n , «Biserică» şi «Cră
ciun» (p. 699) ;
— demonstrarea succintă a faptului că aceşti
termeni provin în limba română din limba latină.
— Pr. Vasile P e t r i c ă,
O privire asupra
termenilor «laic» şi «mirean» (p. 700—701) ;
— demonstrarea succintă că noţiunea «mirean»
exprimă realitatea «credincioşilor» definiţi în ra
port cu clericii.
Urmează rubrica «Viaţa bisericească » (p. 702—
722), revista se încheie cu rubrica «Prezentări bi
bliografice» (p. 723—744).
Ca anexe sînt publicate opt «Colinde şi cîntece de stea», de D. Cosma.
|
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Schimb de telegrame şi Scrisori de felicitare

VIAŢA BISERICEASCA
A legerea şi instalarea înalt Prea Sfinţitului Teoctist ca Mitropolit al M o ld o v e i
şi S u c e v e i ..................................................................................................................
Deschiderea noului an şcolar 1977— 1978 la Seminar iile teologice eparhiale
Din a ctivitatea Bisericii O rto d o x e Române în întruniri intercreştine :
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I-t-XVI

, TREI DECENII ALE REPUBLICII NOASTRE
1947 — 30 Decembrie — 1977
Sărbătorim, anul acesta, trei decenii de cînd vatra noastră stră
bună, România, a fost proclamată Republică.
Ziua de 30 Decembrie 1947 este scrisă în cartea de istorie a pa
triei ca un m om ent al împlinirii unui ţel de lupte şi jertfe ale genera
ţiilor trecute. «Republica — scria martirul Revoluţiei de la 1848, N ic o 
lae Bălcescu — este un stat în care oamenii adunaţi îngrijesc singuri
de soarta lor, fără a-şi pune stăpini pe cap, avînd în lucrarea lor drept
reguli dreptatea şi drept ţintă frăţia».
A c tu l istoric pe care-1 aniversăm a însem nat şi începutul unei noi
ctitorii a neamului nostru — România socialistă.
în urmă cu trei decenii, majoritatea centrelor industriale de astăzi
erau cunoscute ca tîrguri de cereale şi vite sau pentru iarmaroacele
anuale. Marile bătălii de clasă care au avut loc, mai ales după 23 A u g u st
1944, pentru instaurarea unei orînduiri drepte, au adus, în m od necesar,
puterea în mîinile celor ce ţineau pe umerii lor ţara, făcînd ca vechea
formă de guvernare, monarhia, să devină de fapt, un capitol de istorie
încheiat. Cînd în primăvara anului 1945, ţăranii au înfipt plugurile în
brazdă, de data aceasta fără «învoieli» cu moşierii, acele pluguri arau,
simbolic, şi rămăşiţele unor foste orînduieli. Noua formă de guvernare
a ţării avea să deschidă căi largi dezvoltării economico-sociale, înflo
ririi naţiunii noastre.
Se cuvine ca în acest an jubiliar să prezentăm, cu ajutorul unor in 
dicatori reprezentativi şi date statistice, Kcîteva înfăptuiri din vrem ea
Republicii.
în cei 30 de ani, România şi-a făurit o economie dinamică, pros
peră. V e n itu l naţional, indicatorul sintetic de măsurare a dezvoltării
economice, a fost în anul 1975 de 11 ori mai mare faţă de 1950.
O ilustrare a dinamismului economic o constituie faptul că indus
tria noastră realizează astăzi o producţie globală de 38 de ori mai mare
decît în anul 1938. Şi pentru că am luat ca punct de referinţă anul de
vîrf al economiei burgheze, notăm că la sfîrşitul actualului cincinal
(1976— 1980), producţia industrială a României din 1938 se va realiza
numai în 7 zile.
La începutul industrializării ţârii erau cunoscute doar cîteva c e n 
tre : Bucureşti, Ploieşti, Reşiţa, Hunedoara, Cluj-Napoca, Braşov... A cum ,
cînd vorbim despre industria noastră, rostim nu numai numele unor
vechi oraşe cu producţie manufacturieră, dar şi a unor tîrguri cunos
cute, cum am mai spus, pentru iarmaroacele de pe v r e m u r i : Bîrlad, Ale%
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xandria, Călăraşi... Iată o dată statistică din 1975 care spune m ult d e s
pre ritmul industrializării: 62,2 la sută din populaţia activă a ţării lucra
în industrie şi celelalte ramuri neagricole. Înfăptuirea industrializării a
urmărit atît diversificarea ramurilor de producţie ale acestui sector e c o 
nomic, cît şi dezvoltarea armonioasă a forţelor de producţie pe întreg.
teritoriul ţării, preconizîndu-se ca pînă în anul 1980 producţia globală
industrială a fiecărui ju d eţ să ajungă la cel puţin 10 miliarde lei. Pon
derea industriei în formarea venitului naţional s-a ridicat la circa 56 la
sută, ceea ce im pune stabilitate şi dinamism întregii economii naţionale.
A ltfel de date consem năm astăzi şi din cel de al doilea mare sector
al economiei naţionale — agricultura. V orbind despre agricultură, în 
cercăm un sentim ent cu totul aparte, pentru că mai de dem ult sau mai
de curînd noi toţi v e n im de la ţară. Chiar şi cei născuţi în primul an
al Republicii păstrează, ca într-o arhivă sentimentală, imaginea carului
cu boi, deşi acum ni se pare că aceasta a d even it de un secol o «im a 
gine de epocă». In anul 1976, cînd s-a obţinut cea mai mare producţie
de cereale din istoria ţării, aproape 20 milioane tone, pe ogoarele patriei
arau 128.000 tractoare (ceea ce înseamnă un tractor la 76 ha). A sporit
an de an cantitatea de îngrăşăminte chimice pe hectar, s-au extins su 
prafeţele irigate etc. In actualul cincinal, investiţiile totale pentru agri
cultură însum ează 123 miliarde lei. Mecanizarea, chimizarea etc. eli
berează tot mai m ult forţa de muncă din sectorul ngricol şi în consecinţă,
are loc transferarea acesteia în industrie sau alte ramuri neagricole.
Se preconizează ca în anul 1980, forţa de m uncă din agricultură să re
prezinte doar 27— 28 la sută din totalul populaţiei active.
Politica statului nostru poate fi definită ca permanentă grijă faţă
de om, de interesele şi trebuinţele sale, concretizată în bunăstarea m a 
terială şi spirituală a tuturor cetăţenilor.
Mai bine de două treimi din populaţia ţării locuieşte astăzi în case
noi.
0

Din totalul noilor născuţi, 97,6 Ia sută văd lumina zilei intr-o insti
tuţie sanitară, sub supravegherea unor cadre medicale competente. In
grădiniţele cu orar normal sau prelungit de la oraşe sînt înscrişi 825.000
de preşcolari, iar aproape 98.000 de copii sînt cuprinşi în grădiniţele coo
perativelor agricole.
In România socialistă, toţi cetăţenii au acces la învăţătură şi cul
tură. In prezent 24,7 la sută din populaţia ţării este cuprinsă I n învăţăm întul de toate gradele. Invăţăm întul de 10 ani — incluzînd ciclul
primar, gimnazial şi treapta întîi de liceu — este general şi obliga
toriu. S-a îmbogăţit reţeaua liceelor de specialitate, conform noilor ce
rinţe ale econom iei naţionale. A n u l universitar 1976— 1977 încheiat a
înregistrat 19 centre universitare cu peste 40 institute de învăţăm înt
superior.
S-a creat, de asemenea, o puternică bază materială m enită să con
tribuie la creşterea gradului de cultură pentru toţi cetăţenii şi la folo
sirea în m od plăcut a timpului l i b e r : 147 teatre şi instituţii muzicale,
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21.580 biblioteci, 206 case de cultură municipale şi orăşeneşti, 2.700 că
mine culturale la sate cu peste 3.500 filiale, 1.000 universităţi culturalştiinţifice, 384 m uzee etc. A crescut an de an numărul apariţiilor ed i
toriale, atît in limba română cît şi în limbile naţionalităţilor conlocui
toare. Presa românească este reprezentată de 505 publicaţii, iar în lim 
bile naţionalităţilor conlocuitoare apar 52 publicaţii.
In timpul regimului burghezo-moşieresc despre România se ştia
doar că este o ţară undeva la «porţile Orientului» şi apărea printre ţă
rile cu un mare număr de analfabeţi. Ilustrul diplomat Nicolae Titulescu spunea cu amărăciune la. Liga Naţiunilor : «Despre ţara mea se
ştie prea puţin, domnilor, şi e păcat». A stăzi num ele vetrei noastre stră
bune este cunoscut şi rostit cu admiraţie în lume. România dezvoltă
larg relaţiile sale politice, economice şi cultural-ştiinţifice cu toate p o 
poarele. A ce ste relaţii se întemeiază pe principiile deplinei egalităţi,
respectării independenţei şi suveranităţii naţionale, neam estecului în
treburile interne şi avantajului reciproc. Dacă în anul proclamării R e
publicii, numărul statelor cu care ţafa noastră întreţinea relaţii diplo
matice şi consulare era de 26, în prezent acesta este de 129. Compara
tiv cu aceeaşi perioadă, cînd aveqm legături economice cu. 29 state, în
zilele noastre România practică o intensă colaborare economică, teh 
nică şi ştiinţifică cu peste 140 state.
România este cunoscută astăzi în lum e şi datorită activităţii re
marcabile a Preşedintelui Republicii, Nicolae Ceauşescu, pusă atît în
slujba bunăstării şi fericirii patriei noastre, cît şi bunei înţelegeri şi
cooperării dintre toate popoarele lumii.
Noile orînduieli ce s-au statornicit după proclamarea Republicii au
lăsat dreptul fiecărui cetăţean d e ,a împărtăşi sau nu o credinţă religi
oasă, garantîndu-se cultelor deplina libertate de manifestare, cu con
diţia respectării legilor ţării.
Una din menirile Bisericii noastre este slujirea. De-a lungul v e a 
curilor, această menire a căpătat o sferă mai largă : slujind la altar nu
trebuie sâ uităm de slujirea patriei în care trăim. Dacă rememorăm tre
cutul Bisericii O rtodoxe Române, găsim, spre bucuria noastră, destule
dovezi de slujire a patriei, care să ne stea nouă, celor de azi, drept m ăr
turie şi îndem n spre tot lucrul bun şi îndeobşte folositor.
Biserica O rtodoxă Română, continuînd vechile sale tradiţii de îm 
părtăşire a năzuinţelor spre mai bine ale patriei, a sprijinit cu stator
nicie eforturile poporului nostru în zidirea vieţii celei noi şi, în acelaşi
timp, s-a consacrat, nestingherită, realizării misiunii sale de a călăuzi
la mîntuire pe fiii ei duhovniceşti. în ultimile trei decenii a fost ela
borată o nouă legislaţie bisericească, s-a dat o nouă orientare, pe te m e 
iuri tradiţionale, învăţăm întului teologic, s-au canonizat unii sfinţi ro
mâni, s-a generalizat cultul altora, s-au refăcut vechile centre eparhiale
Alba Iulia şi Tomis, s-a acordat o atenţie deosebită restaurării şi con
servării m onum entelor istorice şi de artă bisericeşti, pentru care statul
a acordat şi acordă sum e importante etc, De asemenea, Biserica noastră
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a purtat de grijă comunităţilor ortodoxe române de peste hotare şi a
desfăşurat o rodnică activitate în cadrul O rtodoxiei ecum enice sau în
marile organizaţii bisericeşti internaţionale.
Gîndurile noastre, ale clerului şi credincioşilor, se îndreaptă cu recunoştinţă către Conducerea statului pentru climatul de deplină libertate religioasă de care ne bucurăm, pentru tot. ceea ce se înfăptuieşte
spre bunăstarea şi fericirea tuturor.
Exprimînd m ulţum iri Preşedintelui Republicii, Nicolae Ceauşescu
pentru bunăvoinţa de a fi fost primit cu prilejul alegerii şi recunoaşterii
Sale ca- Întîistătător al Bisericii noastre, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Iustin, spunea : «Împreună cu m ine întreaga Biserică Ortodoxă Română
V ă mărturiseşte acum sentim entele ei de caldă preţuire, îm brăţişîndu-Vă
cu dragostea ei fierbinte şi cu adînca ei recunoştinţă pentru identifica
rea Domniei Voastre cu destinele neam ului românesc, pe care-1 slujiţi
cu înţelepciune şi vigoare, cu dragoste fierbinte şi jertfelnică dăruire,
călăuzindu-1 statornic spre împlinirea aspiraţiilor lui înalte de a-şi făuri
o viaţă nouă, frumoasă, fericită, şi de a trăi în pace, prietenie şi coope
rare cu toate popoarele lumii...».
Preşedintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceauşescu, felicitînd pe Prea Fericirea Sa pentru alegerea şi investirea ca Patriarh, a
arătat, între altele, că în condiţiile istorice actuale, cînd poporul român
îşi făureşte o viaţă nouă, socialistă, Bisericii O rtodoxe Române, ca şi
celorlalte culte, îi revine îndatorirea de a sprijini această operă construc
tivă, de a sluji în orice împrejurare interesele patriei.
*
La împlinirea a trei decenii de la actul istoric din 30 Decembrie
1947, urâm patriei noastre dragi, Republica Socialistă România, înfăp
tuiri tot mai măreţe, pentru fericirea fiilor ei, cinstind astfel şi memoria
/ înaintaşilor care s-au jertfit în num ele libertăţii şi demnităţii acestui
pămînt binecuvîntat.
Trăiască şi înflorească scumpa noastră patrie Republica Socialistă
România.

'

TELEGRAME OFICIALE
Excelenţei Sale NICOLAE CEAUŞESCU,
Preşedintele Republicii Socialiste România
împărtăşind sentim entele întregului popor, în num ele nostru personal, al membrilor Sfîntului Sinod, al slujitorilor şi credincioşilor Bise
ricii O rtodoxe Rom âne, Vâ exprim ăm profunda noastră recunoştinţă p en 
tru adoptarea de către Marea Adunarea Naţională a noului Imn de stat
al Republicii Socialiste România.
Melodia lui, de m ult îndrăgită de popor, şi-a aflat acum cuvintele
cele mai potrivite, chem ate să m obilizeze conştiinţele tuturor românilor
pentru a-şi iubi istoria şi a-şi făuri viitorul cu elan şi dăruire.
N oul Imn de stat oglindeşte nu numai trecutul nostru de lupte şi
jertfe, ci şi măreţul prezent al Patriei noastre, aspiraţia spre unitate, li
bertate, independenţă şi progres.
Im nul cel nou va strînge şi mai m ult pe toţi fiii Patriei într-o uni
tate deplină de simţiri, în jurul cîrmuirii Ţârii, a dum neavoastră per
sonal, m ult stimat şi iubit Preşedinte ale Republicii, Nicolae Qeauşescu.
Identificaţi cu destinul naţiunii din care facem parte şi n o i' în ar
monie cu celelalte culte religioase din ţară, ne v o m aduce şi de acum
înainte întreaga noastră contribuţie la înflorirea continuă a Patriei, la
creşterea prestigiului ei în lum e şi la statornicirea păcii trainice între
popoare.
\

■flustin
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

/
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Sanctităţii Sale DIMITRIOS I
Patriarhul Constantinopolului
Ziua onomastică a Sanctităţii Voastre ne dă prilejul de a V ă leii
cita urîndu-Vă o viaţă lungă şi depline satisfacţii în îndeplinirea Sfintei
misiuni pe care o aveţi îri slujba\O rtodoxiei şi pentru continua sporire
a dragostei frăţeşti între Bisericile noastre surori.
/

t Iustin
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
/
Sanctitatea Sa DIMITRIOS I a răspuns :
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte IUSTIN
Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române
\

ar
to
P*
in

A d în c mişcat de urările frăţeşti pe care Prea Fericirea Voastră mult
iubită mi le-a adresat cu ocazia onomasticii, V ă m ulţum im călduros şi
dorim ca D um nezeu să V ă învrednicească de binecuvîntări, spre binele
Bisericii.

A

Ci

0’

Dimitrios
Patriarhul Constantinopolului
t

Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte M A X I M
Patriarhul Bisericii O rtodoxe Bulgare
a
£

' Sărbătorirea împlinirii a 63 de ani de viaţă ai Prea Fericirii Voastre
ne dă prilejul să V ă felicităm din toată inima şi să V ă urăm călduros o
viaţă lungă în deplină putere de m uncă şi deplină sănătate pentru con
tinua propăşire a Sfintei Biserici O rtodoxe Bulgare şi pentru colaborarea
fructuoasă dintre Bisericile noastre surori.

t

t

t

Iustin

Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române

' V

iii

.
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Prea Fericitul Patriarh MAXIM a răspuns :
Prea Fericitului Părinte IUSTIN
Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române

,

A m primit cu profundă bucurie, m ulţum ire şi dragoste frăţească faţă
de Prea Fericirea Voastră m ult stimată, telegrama de felicitare cu urări
sincere, ocazionată de aniversarea noastră.
La rîndul nostru, pătrunşi de aceleaşi sentim ente, rugăm pe Prea
Fericirea Voastră sâ primească fierbintea noastră urare de sănătate şi
prosperitate în opera ecleziastică şi publică de Intîistătător, aducînd o
contribuţie însemnată la eforturile com une pentru statornicirea frăţie
tăţii şi dragostei de veacuri dintre cele două Biserici O rtodoxe surori şi
dintre credincioşii lor.
Cu dragoste frăţească în Domnul,
t

Maxim

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare
*
s

Sanctităţii Sale,
Papei PAUL V I
Cetatea Vaticanului
Cu dragoste frăţească, V ă felicităm cu ocazia împlinirii celor 80 de
ani de viaţă ai Sanctităţii V oastre şi dorim ca Domnul nostru lisus Hris
tos să V ă dea o viaţă lungă în perfectă sănătate şi putere de muncă
pentru a continua cu succes îndeplinirea misiunii sfinte pe care o aveţi
în fruntea Bisericii-soră Romano-Catolică şi pentru consolidarea unităţii ,
creştinilor din lumea întreagă.
t

*

t

Iu s t i n

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Sanctitatea Sa Papa PAUL VI a răspuns :
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte IUSTIN
Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române.
Prea Fericirea Voastră,
Plăcut impresionaţi de urările Prea Fericirii V oastre cu prilejul
aniversării noastre, V ă m ulţum im din toată inima şi în m od deosebit
pentru rugăciunea Voastră privind misiunea noastră.
Fie ca Domnul nostru să ne dăruiască harul deplinei unităţi a tuturor creştinilor într-o lum e a păcii şi a dreptăţii.
V ă asigurăm de rugăciunile noastre pentru Prea Fericirea Voastră
şi pentru tot poporul dreptcredincios.

t
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ALEGEREA ŞI INSTALAREA I. P. S. T E O C T I S T
CA MITROPOLIT AL MOLDOVEI ŞI SUCEVEI*
Odată cu v acan tarea scaunului de mitropolit al Moldovei şi Sucevei
prin alegerea I. P. S. M itropolit dr. Iustin Moisescu în scaunul de p a 
triarh al Bisericii O rtodoxe Române s-a procedat, după Legiuirile Bise
ricii Ortodoxe Române, la alegerea noului mitropolit.
Duminică, 25 septembrie 1977, a avut loc în sala sinodală din Pala
tul patriarhal din Bucureşti şedinţa Colegiului Electoral Bisericesc p e n 
tru alegerea arhiepiscopului Iaşilor şi M itropolit al Moldovei şi Sucevei.
La orele 9,45 ş-a oficiat un Te-Deum în catedrala Patriarhiei Ro
mâne de către soborul de slujitori ai catedralei sub protia P. S. Adrian,
episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor.
Au fost de faţă membrii Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, membrii A d u 
nării N aţionale Bisericeşti, membrii Adunării Eparhiale a A rhiepisco
piei Iaşilor, rectorii Institutelor teologice ale Patriarhiei Române, direc
torii Seminariilor teologice.
De asem enea a fost de faţă Dl. Ion Roşianu, Preşedintele D eparta
mentului Cultelor.
La orele 11, din Sala sinodală, o delegaţie a Colegiului Electoral
Bisericesc a invitat pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin şi pe Dl.
Ion Roşianu să ia parte la lucrările alegerii noului Arhiepiscop al Ia
şilor şi M itropolit al M oldovei şi Sucevei.
După constituirea Secretariatului şedinţei sub preşedinţia Prea Fe
ricitului Părinte Patriarh Iustin, s-a făcut apelul nominal al alegătorilor,
constatîndu-se întrunirea num ărului legal.
Prea Fericitul Părinte Iilstin a rugat pe Dl. Preşedinte Ion Roşianu
să încuviinţeze citirea Decretului prin care Departam entul Cultelor este
*
Pentru o mai amplă documentare asupra vieţii şi activităţii I. P. S. Mitropolit
Teoctist, a se v e d e a : Hirotonirea întru arhiereu a P. S. Teoctist Botoşeneanu, noul
vicar al Patriarhiei Române, în «Biserica Ortodoxă Română», LXVIII (1950), nr. 3—6,
p. 231— 240; A legerea P. S. Teoctist Arăpaş în scaunul de Episcop al Aradului, în
«B.O.R.», LXXX (il962), nr. 7—8, p. 596—6 0 7 ; Alegerea, recunoaşterea şi instalarea
I. P. S. Teoctist ca Arhiepiscop al C raiovei şi Mitropolit al Olteniei, în «B.O.R.», XCI
(1973), nr. 1—2, p. 59—86, amănunte şi In «(Mitropolia Olteniei», X X V (1973), nr. 1—Z
p. 5—-53 ; nr. 3— 4/1975, p. 183— 185.

I. P.S. TEOCTIST
Mitropolitul Moldovei şi Sucevei
*
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de acord cu deschiderea lucrărilor. Dl. Eugen M unteanu, director în De
partamentul Cultelor, a dat citire respectivului decret.
După citirea Decretului, a luat cuvîntul Prea Fericitul Părinte P a
triarh arătînd că după alegerea Sa ca Întîistătător al Bisericii Ortodoxe
Române, scaunul Mitropoliei M oldovei şi Sucevei rămas vacant trebuie
ocupat în conformitate cu art. 130 din Legiuirile Bisericii O rtodoxe
Române.
Prea Fericirea Sa a sfătuit pe membrii Colegiului să aleagă pe «cel
mai bun dintre cei buni», acordînd o pauză de 1/2 oră pentru consul
tări.
Reluînd lucrările, Biroul secretariatului a pregătit m andatele p en 
tru alegători, dîndu-se citire Articolului 130 din Statut, referitor la p ro 
cedura alegerii.
S-a trecut la v o tare în ordinea num erică a alegătorilor, fiecare a le
gător depunînd votul în urna respectivă.
De m enţionat că Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a fost şi d e
legat al Marii A dunări N aţionale pentru alegerea Arhiepiscopului Ia
şilor şi Mitropolitului M oldovei şi Sucevei.
După num ărarea voturilor s-a constatat că I. P. S. M itropolit Teoctist a fost ales ca M itropolit al Moldovei şi Sucevei, iar Prea Fericitul
Patriarh Iustin l-a declarat Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al M ol
dovei şi Sucevei.
Felicitîndu-1 şi îmbrăţişîndu-1, Prea Fericitul Patriarh Iustin i-a urat
ani mulţi de rodnică păstorire, iar cei prezenţi au cîntat Imnul arhieresc.
în calitate de Preşedinte al Colegiului Electoral Bisericesc şi de
Întîistătător al Bisericii O rtodoxe Române, Prea Fericitul Patriarh Iustin
a rostit urm ătoarea cuvîntare :
înalt Prea Sfinţite Mitropolit Teoctist,
\
Cu mare bucurie îţi facem cunoscut că măritul Colegiu Electoral
Bisericesc a hotărît, prin votul membrilor săi, alegerea înalt Prea S fin 
ţiei Tale în scaunul de Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al M oldovei
şi Sucevei.
In acest fel, te îndrepţi acum spre urcarea unei noi trepte de cinstire
în ierarhia noastră bisericească. Aceasta a fost bunăvoirea lui D um 
nezeu, care s-a învederat prin votul reprezentanţilor clerului şi credin
cioşilor, m em bri ai Colegiului Electoral.
Este aproape de prisos să mai spunem că spre scaunul de M itro
polit al M oidovei şi S ucevei te-a purtat pronia c e re a sc ă ; dar, paşii în 
şişi de urcare pe cel de al doilea scaun al ierarhiei noastre bisericeşti
i-ai făcut I. P. S. Ta, cu puterile agonisite, prin trudă proprie, în cîteva
decenii de rodnică slujire a Bisericii, şi poporului din care ai odrăslit.
Este tuturor cunoscut că, ascultînd o tainică chemare, te-ai dedicat
din fragedă tinereţe vieţii m onahale. După ucenicia pe care ai făcut-o
la mînăstirile Vorona şi Neamţ, cînd abia împlinea vîrsta de 20 de ani,
ai făcut voturile de vieţuire asemenea cu îngerii la mînăstirea Bistriţa.
Ţi-ai îmbogăţit treptat, apoi, cunoştinţele cărturăreşti şi ţi-ai sporit ale-
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sele însuşiri cu care ai fost larg înzestrat ostenind zi şi noapte în fe lu 
rite chipuri. De aceea, Biserica noastră căreia te-ai dăruit cu d e v o ta 
m ent şi rîvnă sfîntă, ţi-a încredinţat, una după alta, vrednicii după v re d 
nicii.
A stfel, în anii cînd în ţară începeau să se ivească zorile unei vieţi
noi, ai desfăşurat o activitate pilduitoare ca exarh al mînăstirilor şi
arhimandrit-vicar al Mitropoliei M oldovei şi Sucevei, împerechind stră
daniile de înnoire a vieţii monahale cu truda de participare la marea
operă naţională de tămăduire a rănilor pe care le lăsase în ţară războ
iul pentru eliberarea patriei. Scurtă vrem e după aceea, ai fost ridicat
în treapta arhieriei, dobîndind vrednicia de Episcop-vicar patriarhal.
N oua sarcină ai împlinit-o cu cinste, bucurîndu-te de aleasă preţuire din
partea fericitului întru pomenire patriarh Justinian şi a membrilor Sfîn
tului Sinod al Bisericii noastre.
După doisprezece ani de slujire ca vicar patriarhal, în anul 1962,
ai fost ales Episcop al Aradului. Cu înţelepciune şi iscusit simţ în ad
ministraţie şi gospodărie ai păstorit acolo vrem e de peste zece ani. Prin
tre altele, ţi-ai legat num ele de Episcopia Aradului prin lucrarea de
sprijinire a restaurării de m o n u m en te istorice sau de împodobire a bise
ricilor cu frumoase picturi. îm i aduc şi astăzi aminte, cu multă plăcere,
de vizita pe care am făcut-o la unele biserici din jurul Aradului, proas
păt înfrum useţate cu chipuri de sfinţi şi scene biblice, prin purtarea
de grijă a I. P. S. Tale.
In urmă, la începutul anului 1973, ca o cuvenită răsplată pentru lu 
crarea bisericească a I. P. S. Tale, ai fost ridicat în scaunul de m itro
polit al Olteniei, drept urmaş al neuitatului mitropolit Firmilian.
Alături de grija pentru propăşirea vieţii duhovniceşti a clerului şi
credincioşilor pe care i-ai păstorit, de strădaniile pentru întărirea uni
tăţii bisericeşti, de apărare a dreptei credinţe şi de înnoire a vieţii reli
gioase în climatul cel nou de viaţă a societăţii noastre româneşti, cu
m ult zel ai participat la strădaniile statului pentru ocrotirea valorilor
patrimoniului nostru cultural naţional, aducînd un aport pozitiv la res
taurarea m onum entelor istorice bisericeşti din cuprinsul Mitropoliei O l
teniei. La toate acestea se cuvine să adăugăm că, în calitate de m em bru
al Sfîntului Sinod, I. P. S. Ta ai adus importante contribuţii la rezolva
rea problemelor noastre bisericeşti, atît pe plan intern, cît şi pe plan
extern. A i îndeplinit cu multă competenţă sarcini de înaltă răspundere,
în ţară şi peste hotare, dovedindu-te un ierarh înţelept şi devotat bi
nelui Bisericii şi al Patriei.
în alt Prea Sfinţite Teoctist,
Cu zestrea pe care singur ţi-ai agonisit-o din slujirea Bisericii şi
a poporului nostru, trudind vrem e de peste un sfert de veac ca ar
hiereu, te întorci acum, acasă, în M oldova, pentru a continua lucrarea
căreia ţi-ai închinat viaţa. Bogata experienţă pe care ai dobîndit-o în
activitatea de episcop-vicar la Patriarhie, de episcop al Aradului şi de
mitropolit al Olteniei, se împerechează de astăzi înainte, în sufletul
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L P. S. Tale mai m ult ca în trecut, cu marea tradiţie bisericească şi pa
triotică a bătrînei şi m ult slăvitei M o ld o v e . In viaţa pururea pomeniţilor
ierarhi iubitori de neam ve i găsi pilde vrednice de urmat în slujirea
de astăzi a Bisericii şi a p o p o r u lu i; iar strălucitele chipuri de voievozi,
apărători neînfricaţi ai pămîntului strămoşesc îţi vor înviora neîncetat
sim ţăm intele de dem nitate naţională.
Ceea ce ve i găsi în M oldova, însă, mai presus de toate acestea,
este, fără îndoială, dragostea credincioşilor faţă de părintele lor d u h o v 
nicesc. Ea va ven i în întîmpinarea marii dragoste a I. P. S. Tale de M o l
d o va , constituind astfel chezăşia unei rodnice arhipăstoriri.
Din partea noastră, a membrilor Sfîntului Sinod şi în general din
partea tuturor forurilor de cîrmuire bisericească te v e i bucura, ca şi
pînă acum, de toată preţuirea, cinstirea şi dragostea noastră frăţească.
A cu m , la începutul noului drum de arhipăstorire ce ţi s-a deschis
astăzi, rugăm pe Bunul D um nezeu să te călăuzească, să te ajute şi să
te întărească cu puteri m ereu înnoite pentru a cîrmui cu vrednicie A r 
hiepiscopia Iaşilor şi Mitropolia M oldovei şi Sucevei.
' Adînc im presionat de aceasjtă încredere acordată de Colegiul Elec
toral Bisericesc şi profund mişcat de cuvîntarea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Iustin, I. P. S. Teoctist, noul-ales mitropolit al Moldovei şi Su
cevei, a rostit urm ătorul c u v î n t :
Prea Fericirea Voastră,
Domnule Preşedinte al Departamentului Cultelor,
II. PP. SS. şi PP. SS. Voastre,
Stimaţi m embri ai Colegiului Electoral Bisericesc,
In aceste clipe atît de luminoase din viaţa mea, cînd se cuvine a
da «răspunsul cel bun» chemării Prea Fericirii Voastre, ca urmare a v o 
tului măritului Colegiu Electoral Bisericesc, cugetul m eu şi inima mea
sînt adînc copleşite de fiorul noii dregătorii bisericeşti care îm i stă în
faţă. Greu pot fi tălmăcite sim ţăm intele de adîncă em oţie cu care întîmpin această hotărîre a măritului for bisericesc, m enită să-mi îndrepte
paşii spre ţinuturile scum pe ale obîrşiei mele, oblăduite duhovniceşte
de Sfîntă Arhiepiscopie a Iaşilor. Este firească această stare, determ i
nată de legea cea nescrisă, glasul pămîntului natal, care ne leagă strîns
de glia străbună cu azurul şi plaiurile îmbelşugate, din care purcede
izvorul cel nesecat al dăruirii şi devotam entului faţă de patrie şi faţă
de tot ceea ce reprezintă ea pentru fiecare dintre noi.
îm i dau seama apoi, de însuşirile cerute celui ce cutează a păşi
pe urmele sfinţite de vredniciile atîtor slăviţi ierarhi din jilţul M itro
poliei M oldovei şi Sucevei, al căror şir l-aţi încheiat cu deosebit pres
tigiu decurînd, Prea Fericirea Voastră. Luînd aminte la cu vîntul pe care
mi l-aţi adresat, izvorît din dragoste părintească pentru fiii d u h o v n i
ceşti din această binecuvîntată parte de ţară şi din grija pentru agoni
sirea celor peste douăzeci de ani de arhipăstorire, partea mea de efort
şi strădanie va trebui să prisosească.
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De aceea, în aceste m om ente siinte pentru m ine şi pentru slujirea
mea, coborînd cu sm erenie în cămara cea de taină a crezului creştin,
m oştenit din neam în neam, desluşesc în alegerea m ea voia cea sfîntă
a lui Dumnezeu, în faţa căruia îm i plec fruntea cu evla vie şi glăsuiesc
îm preună cu p s a lm is tu l: «Bucura-mă-voi de cuvintele Tale, ca cel ce
a aflat comoară m are» (Ps. CXVIII, 162) şi «m-am veselit de cei ce mi-au
zis m ie : «să m ergem în casa Domnului» (Ps. CXXI, 1), «în curţile Dum- nezeului nostru» (Ps. C X V , 10).
Prea Fericirea Voastră,
Domnule Preşedinte,
M ărit Colegiu Electoral Bisericesc,
Ca fiu al M oldovei, de pe frumoasele şi mănoasele plaiuri ale Bo
toşanilor şi Flămînzilor — înflăcăraţi într-un trecut secular în lupta
pentru dreptate şi pîine —, plaiuri presărate cu sanctuare şi evocări
de legendă şi de vitejie strămoşească, răspund cu recunoştinţă încre
derii Prea Fericirii Voastre, dragostei Adunării Eparhiale a Sfintei A r 
hiepiscopii a Iaşilor şi a măritului Colegiu Electoral.
Din fragedă copilărie, port, ca pe o candelă aprinsă, iubirea p en 
tru aceste locuri şi preţuirea pentru fiii lor harnici, închinători pînă la
desăvîrşire în dreapta credinţă şi adînc înrădăcinaţi în acest pămînt
strămoşesc. Din vistieria virtuţilor părinţilor m ei plugari, am dobîndit
credinţa cea adevărată, dragostea de ţară, de muncă şi de cinste, şi
m -am deprins încă din casa părintească să-mi preţuiesc sem enii şi da
rurile lor. Lumină vieţii mi-au fost toate acestea şi nu voi înceta să
privesc şi să admir cu ochii minţii mîinile lor bătătorite de truda creş
terii celor nouă fii rămaşi în viaţă. Şi de aceea, cu buzele inimii le sărut
pururea, dar mai ales în aceste clipe unice pentru mine, cu aceeaşi căi- .
dură filială ca şi atunci, cînd plecam sau ven ea m de pe drumul şcolii
sau al Seminarului.
Străjuit şi ocrotit de aceste călăuze trainice, nedespărţite de fiinţa
mea, am ieşit în largul vieţii bisericeşti stăpînit m ereu de simţămîntul răspunderii, al or dinei şi al disciplinei, al ascultării şi al muncii, de
acele sfinte învăţăm inte ale om eniei specifice poporului nostru. Rodul
acestora au fost diferitele încredinţări primite din partea superiorilor
m e i ; încredinţări duse la îndeplinire cu conştiinţa şi convingerea luată
din cuvîntul Sfîntului A postol Pavel că : «ceea ce sînt, prin harul lui
D um nezeu sînt» (I Cor. X V , 10). De pe orice treaptă m -am străduit să
împlinesc ceea ce mi s-a încredinţat cu toată puterea fiinţei mele, cu
tot ce am avut mai bun în mine.
N u s-au scurs cinci ani de cînd mă aflu călăuzind duhovniceşte
preoţimea şi credincioşii din Arhiepiscopia Craiovei. In acest scurt timp,
le-am simţit dragostea şi sprijinul lor preţios în toate cerinţele gospo
dăreşti, necesare unui centru mitropolitan cu proaspete temelii de fi
inţare, aşezate trainic de cel vrednic de pioasă amintire mitropolithl
Firmilian, în epoca luminoasă, de dreaptă orînduire socială din ţara
t

V I A Ţ A BISERICEASCĂ

845

noastră. Le sint recunoscător colaboratorilor, preotimii şi bunilor cre
dincioşi din Mitropolia O lteniei, păstrîndu-le tuturor preţuire şi dra
goste părintească pentru credincioşia cu care ei păstrează Sfîntă O rto 
doxie şi pentru sufletul lor deschis înnoirilor obşteşti şi marilor acţiuni
naţionale pentru ridicarea materială şi spirituală a acestei laturi a ţării
noastre.
V o tu l Măritului Colegiu, pe care personal îl interpretez ca pe o
mare încredere şi cinstire, mă îndreaptă acum să păstoresc pe m elea
gurile cunoscute şi dragi m ie, unde alături de dinamicul episcop-vicar
Justinian Vasluianul şi sub binecuvîntarea Mitropolitului cărturar Irineu Mihălcescu, mi-am început ucenicia în activitatea mea bisericească
şi obştească. Trupul M oldovei anului 1945, străvechi leagăn de cultură
şi nemuritoare iniţiative de unitate naţională, a sîngerat din pricina
rănilor cauzate de războiul nedrept. Sprijinind acţiunile patriotice ini
ţiate în acea vrem e în vederea reluării vieţii sociale şi a reorganizării
instituţiilor culturale, am bătătorit m ulte din aceste locuri şi mi-au rămas
viu întipărite eforturile depuse pentru înlăturarea dărîmăturilor, pentru
îndepărtarea din sufletele oamenilor a stafiei înspăimîntătoare a su fe 
rinţei, foamei şi lipsurilor de tot felul. Le-am amintit acestea spre a-mi
exprima, alături de toţi fiii patriei noastre, adînca şi statornica bucurie
faţă de transformarea uriaşă a acestor ţinuturi româneşti.
In marea şi noua cronică a ţării noastre, din cele peste trei decenii
de muncă avîntată, s-au înscris pagini luminoase de epocale înfăptuiri
ale dreptei noastre orînduiri de stat. Mănoasele guri de rai ale M oldovei
lui Ştefan cel Mare — ca întreaga ţară de altfel — poartă în zilele noas
tre lanurile nesfîrşite de grîu cu strălucirea de aur, înalţă cutezător
spre cer coşurile uzinelor, vestitorii industriei noastre româneşti, iar din
oglinda apelor zăgăzuite pătrund în case şi în suflete scîntei de lumină,
de nădejde şi de bucuria vieţii de astăzi. Ochiul care a văzut Moldova,
cu trei decenii înainte, rămîne acum uimit de frumuseţile ei neasemuite
şi de forţa creatoare a poporului nostru legat cu toate fibrele simţirii
lui de legea şi de datinile străbune, de pămîntul în care sălăşluiesc ose
mintele strămoşilor, devotat cu trup şi suflet întocmirilor trainice ale
orînduirii noastre.
In cuprinsul Arhiepiscopiei Iaşilor se adaugă acestor înfăptuiri v e s 
titele ctitorii ale Muşatinilor, ale lui A lexandru cel Bun, ale n e în v in 
sului v o ie v o d de la Putna şi ale altor mulţi ctitori de sfinte locaşuri, în
frunte cu cele de la centrul eparhial al Mitropoliei M oldovei şi Sucevei,
aduse toate la strălucirea cea dintîi, prin stăruinţa şi dăruirea Prea Feri
cirii Voastre. S-a deschis, astfel, în această latură de ţară, pînă în dul
cea Bucovină, uriaşa poartă de intrare în sanctuarele de cultură şi de
geniu ale poporului român, devenind tărîmul acesta vatra visurilor
noastre căutat şi îndrăgit ca parte a fiinţei noastre.
Iată pentru ce, cu dreptate este a mărturisi recunoştinţa şi bucuria
mea adîncă acum cînd vo tu l domniilor voastre mă îndeamnă *să merg
:n aceste slăvite «curţi ale Domnului», ale hărniciei şi ale statorniciei
in muncă a poporului nostru.
b. o. r. - 2
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Prea Fericirea Voastră,
Mi-aţi pus la inimă adevăruri şi îndemnuri de temei şi mi-aţi z u 
grăvit atît de frumos şi înălţător pilda marilor ierarhi moldoveni, cti
tori de cultură românească şi de grai străbun, care au păstorit Biserica
M oldovei de-a lungul veacurilor, radiind din jilţul lor de la Suceava
ori de la Iaşi lumina O rtodoxiei noastre româneşti. V o i purta pururea
în mintea şi în lucrarea mea chipurile şi vredniciile lor nemuritoare.
V ă rog, drept aceea, să-mi fie îngăduit ca, din galeria acestora să
aleg, cu tot respectul cuvenit, pe cel ce a păstorit la Iaşi în zorii vieţii
şi ai orînduirii celei noi a poporului nostru, pe fericitul întru adormire
Patriarhul Justinian, care a adus m esajul evanghelic al apostolatului
social, înaintaşul la cîrma Bisericii noastre al Prea Fericirii V o a stre.
A v în d a continua strădania bogată pe care aţi desfăşurat-o Prea
Fericirea. Voastră timp de peste două decenii în fruntea Bisericii m o l
dovene, cu prisos de rîvnă, cu chibzuinţă aleasă, cu hotărîre neclintită
şi cu braţ înalt — precum odinioară vrednicii de amintire mitropoliti
din trecutele veacuri, — voi veghea să-mi împrospătez lucrarea mea
din experienţa deosebit de bogată şi valoroasă, din pilda de lucrare
a Prea Fericirii Voastre, atît pe tărîmul vieţii bisericeşti, cît şi pe cel
patriotic. Chipul cel nou al sfîntului aşezămînt — Arhiepiscopia Iaşilor
şi Mitropolia M oidovei şi Sucevei — vădit în grija pe care aţi purtat-o
pentru formarea clerului, în zidirile gospodăreşti, în înfrumuseţarea şi
părintească oblăduire a activităţii sfintelor mînăstiri, m onum ente isto
rice, cu preocupări teologice culturale şi ecumenice, V -a aşezat nu n u 
mai în rîndul străluciţilor mitropoliţi ai Moidovei, ci şi în dragostea şi
respectul tuturor fiilor duhovniceşti păstoriţi de Prea Fericirea Voastră
în Moldova.
M ărit Colegiu Electoral Bisericesc,
Implorînd ajutorul M întuitorului Hristos, «Păstorul cel mare» (Evr.
XIII, 20), «Iisus cel blînd şi smerit cu inim a» (Matei XI, 29), păşesc cu
încredere să slujesc în istoricul scaun de Arhiepiscop al Iaşilor şi m i
tropolit al M oidovei şi Sucevei. Pilda dumnezeiască de smerenie şi de
blîndeţe îmi va fi neîncetat călăuză gîndului şi sprijin hotărîrilor. Nu
voi uita că «Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, Duhul sfatului şi al
puterii», acestea trebuie să se vădească în orice fel de lucrare arhie
rească, spre a fi de folos Bisericii, credincioşilor şi patriei noastre iu 
bite. îndem nul Sfîntului A postol Pavel «de a lua aminte la noi, la turma
peste care Duhul Sfînt ne-a pus episcopi» (Fapte X X , 28), spre «a o
păstori nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu' şi din dragoste»
(I Petru V , 2), îmi va însoţi şi de aci înainte lucrarea mea.
Sorbind puterea din izvoarele Sfintei noastre Ortodoxii şi ale Tra
diţiei dumnezeieşti, atît de bogată în Moldova, prin vetrele de evlavie
şi de viaţă duhovnicească, din sfintele ei mînăstiri, îmi voi îndrepta,
în acelaşi timp, gîndul, inima şi sprijinul către viaţa şi aspiraţiile har
nicului nostru popor. Ca fiu al lui, ridicat din mijlocul acestuia, am
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Simţit totdeauna o deosebită cinste să sprijin împlinirea idealurilor
sale de bunăstare, de fericire, de progres şi de pace. Din tăria lui m o 
rală, din omenia şi din puritatea sufletului său, voi lua cu îmbelşugare
în toate împrejurările, spre a împrospăta strădaniile cetăţeneşti. Din
noua dregătorie, voi continua, să iau am inte cu timp şi fără timp, la tot
ceea ce este m enit să înalţe şi să înnobileze viaţa tuturor fiilor patriei
noastre.
Dragostea de ţară şi respectul faţă de conducătorii ei înţelepţi nu
se va stinge niciodată din sufletul meu. Împreună cu toţi fiii scumpei
noastre patrii, mă voi strădui în sprijinirea epocalelor înfăptuiri, care
o înalţă an de an pe noi şi noi culmi de înflorire şi prosperitate. D e
plin stăpîn pe destinele sale, strîns unit în jurul conducerii lui înţelepte,
poporul nostru cu un trecut străvechi, plin de încercări şi încărcat de
vitejii şi biruinţe, este cunoscut astăzi în întreaga lum e prin dorinţele
sale de pace, de cooperare internaţională, de apropiere între popoare,
ca statornic apărător al respectului reciproc, al independenţei şi s u v e 
ranităţii naţionale, m esaje luminoase purtate cu mare prestigiu pe toate
meridianele globului pămîntesc de neobositul şi înţeleptul Preşedinte
al scumpei noastre ţări, Domnul Nicolae Ceauşescu.
Încrederea în slujirea rodnică a acestei binecuvîntate eparhii, o
aflu, Prea Fericirea Voastră, şi în faptul că săvîrşiţi, îndată după puţin
timp de la înălţarea în treapta de Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române,
alegerea urmaşului Prea Fericirii V oastre la Iaşi.
Ştim că în suflet, în cel mai ales loc îi purtaţi în dragoste pe toţi
fiii duhovniceşti păstoriţi pînă acum ca Mitropolit al lor, iar de aici
înainte ca Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române şi împreună cu ei,
vă rog să-l aveţi şi goe noul lor arhipăstor, cel căruia i-aţi binevestit
astăzi alegerea pe scaunul ilustrat de Prea Fericirea Voastră.
Cu aceste gînduri şi hotărîri îndrept respectuos cuvînt de m u lţu 
mire Prea Fericirii Voastre, pentru bunăvoinţa şi încrederea arătată
smereniei m ele cu prilejul prezidării măritului Colegiu Electoral Bi
sericesc. *
Domnule Preşedinte al Departamentului Cultelor,
Prezenţa Domniei Voastre şi a celorlalţi reprezentanţi de stat la
actul atît de solem n de astăzi şi mai cu seamă la votul care mi s-a
acordat, înseamnă pentru mine o scumpă chezăşie pentru noua mea
strădanie ca Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al M oldovei şi Sucevei.
V ă rog să primiţi, din partea mea, cele mai călduroase mulţumiri,
incredinţîndu-vă în acelaşi timp de tot devotam entul m eu faţă de orînduirea poporului nostru, ale cărui năzuinţe le voi sprijini în continuare,
cu hotărîre şi cu statornicie.
Folosesc acest prilej fericit din viaţa mea, spre a vă ruga să binevoiţi
a fi tălmaciul fidel al mărturisirii m ele de credincioşie şi de dăruire faţă
de patria noastră scumpă, faţă de poporul nostru, precum şi de înalt res
pect faţă de conducătorii patriei noastre, în frunte cu Domnul Nicolae
Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România.
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Cu iubire frăţească, din adlncul inimii, m ulţum esc tuturor m em bri
lor Sfîntului Sinod, faţă de care voi continua să nutresc aceleaşi sen ti
m ente de supunere şi ascultare, prom ovînd spiritul de conlucrare şi de
conglăsuire în Domnul şi M întuitorul nostru lisus Hristos, spre folosui
Sfintei noastre Biserici şi a patriei dragi.
V o i păstra în suflet neşterse chipurile cinstiţilor membri ai mări
tului Colegiu Electoral Bisericesc, îmbrăţişîndu-i pe toţi pentru marea
încredinţare acordată astăzi prin hotărîrea şi votul lor.
Din inimă adresez un cald cuvînt de preţuire şi iubire onoraţilor
membri ai Adunării Eparhiale a Sfintei Arhiepiscopii a laşilor, pentru
gîndul lor curat de a fi dorit să le fiu părinte şi îndrumător duhovnicesc.
Mă voi strădui să îndeplinesc această înaltă şi sfîntă misiune, cu rîvnă
neîmpuţinată şi cu zel apostolic, avînd ajutorul lui Dum nezeu pe care
îl rog ca «paşii mei să-i îndrepteze după Cuvîntul Său» (Ps. CXVIII, 133).
Felicitîndu-1 încă o dată pe I. P. S. Mitropolit Teoctist, Prea Ferici
tul Părinte Patriarh Iustin a rugat pe Dl. Ion Roşianu Preşedintele De
partam entului Cultelor să încuviinţeze citirea Decretului de închidere a
şedinţei Colegiului Electoral Bisericesc.
Dl. Eugen M unteanu, director în Departamentul Cultelor, dă citire
Deciziei 602/1977 a Departamentului Cultelor pentru închiderea şedinţei.
La sfîrşit, Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a mulţumit tuturor
pentru participare şi a rugat pe Dl. Ion Roşianu, Preşedintele D eparta
mentului Cultelor, să transmită Conducerii de Stat aleasa Sa preţuire
şi asigurarea că ierarhii, preoţii şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Ro
mâne sînt alături de poporul român în munca pentru făurirea în Patria
noastră a unei vieţi tot mai bune.
Mulţumind tuturor celor de faţă, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Iustin a încheiat şedinţa.
A urm at rugăciunea de mulţumire.
La ora 14 a avut loc o masă oficială la care au participat membrii
Colegiului Electoral Bisericesc şi alţi invitaţi.
Luni, 26 septembrie 1977 a avut loc şedinţa Sfîntului Sinod al Bise
ricii Ortodoxe Române.
La ora 10, Prea Fericitul Patriarh. Iustin a intrat în sala sinodală,
unde erau prezenţi membrii Sfîntului Sinod.
S-a rostit rugăciunea «Împărate ceresc».
La şedinţă a luat parte Dl. Ion Roşianu, Preşedintele D epartam en
tului Cultelor.
Prea Fericitul Patriarh Iustin, informînd membrii Sfîntului Sinod,
că sesiunea ordinară a anului 1977 se află în prorogare, a declarat lucră
rile deschise. *
în continuare, Prea Fericitul Părinte Preşedinte a arătat că la ordi
nea de zi a acestei şedinţe sinodale este o singură problemă şi anume :
Temei nr. 13500/1977. — Procesul-verbal al Colegiului Electoral
Bisericesc din 25 septembrie 1977, privind alegerea titularului în scau
nul vacant de Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Sucevei.
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în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei cano
nice, juridice şi pentru disciplină, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act de faptul că alegerea I. P. S. TEOCTIST A R Â P A Ş , M itro
politul O lteniei, în demnitatea de Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al
y\oldovei şi S u c e v e i, s-a săvîrşit potrivit prevederilor canonice şi sta 
tutare ;
— Se va interveni la Departamentul Cultelor pentru emiterea De
cretului prezidenţial de recunoaştere a I. P. S. Mitropolit Teoctist Arăpaş
în demnitatea de Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moidovei şi
Sucevei, pentru care a fost ales de Colegiul Electoral Bisericesc în ziua
de 25 septembrie 1977.
Cu acest prilej, Prea Fericitul Patriarh Iustin, cu aprobarea Sfîntu
lui Sinod, a adresat Domnului Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Repu
blicii Socialiste România, urm ătoarea telegramă :
Domniei Sale,
Domnului NICOLAE CEAUŞESCU,
Preşedintele Republicii Socialiste România
Forurile de conducere ale Bisericii O rtodoxe Române, întrunite p en 
tru alegerea titularului în scaunul vacant de Arhiepiscop al Iaşilor,
Mitropolit al M oldovei şi Sucevei, îşi îndreaptă gîndul către Domnia
Voastră, înţeleptul cîrmuitor al destinelor poporului nostru, pentru a vă
exprima şi cu acest prilej, profundul devotam ent, respectul şi dragostea
pe care vi le poartă Biserica Ortodoxă Română.
Prin alegerea, în ziua de 25 septembrie 1977 a I. P. S. Teoctist A r ă 
paş, ca Mitropolit al M oldovei şi Sucevei, forurile conducătoare ale Bise
ricii noastre au convingerea că noul ales îşi va îndeplini cu vrednicie
îndatoririle sale bisericeşti, călăuzind clerul şi credincioşii' să participe
la opera de zidire a României noi şi îndrumîndu-i să sprijine cu grijă
deosebită lucrarea de valorificare şi păstrare a patrimoniului cultural
naţional, moştenit de la străbunii noştri şi de la marii ierarhi care au
ilustrat scaunul mitropolitan al M oldovei de-a lungul veacurilor.
Dorim să V ă asigurăm, Domnule Preşedinte, că vo m fi totdeauna
alături de poporul nostru liber, independent şi suveran, contribuind la
acţiunile Conducerii superioare de Stat, pentru înflorirea şi progresul
material şi spiritual al scumpei noastre Patrii şi pentru triumful păcii,
cooperării şi prieteniei între toate popoarele lumii.
f Iustin
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
După încheierea lucrărilor actualei sesiuni sinodale, Prea Fericitul
Părinte Preşedinte a adus mulţumiri membrilor Sfîntului Sinod pentru
participarea şi contribuţia adusă la dezbaterile lucrărilor acestui for
bisericesc.
Prea Fericirea Sa a adresat, de asemenea, calde mulţumiri D-lui
Ion Roşianu, Preşedintele Departamentului Cultelor, pentru participarea
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la această şedinţă a Sfîntului Sinod şi pentru bunăvoinţa şi larga în ţe
legere m anifestată în soluţionarea problemelor Bisericii Ortodoxe
Române.
*

Joi, 6 octombrie 1977, a civut loc la Departamentul Cultelor înmînarea Decretului prezidenţial de recunoaştere a I. P. S. Teoctist ca A rh ie
piscop al Iaşilor şi Mitropolit al M oldovei şi Sucevei.
Dl. Ion Roşianu, Preşedintele Departamentului Cultelor a delegat pe
Dl. Ion Popescu, director în acelaşi Departament, să citească DecretuJ
prezidenţial de recunoaştere.
După citire, felicitîndu-1 pe noul Mitropolit, Dl. Ion Roşianu a înmînat I. P. S. Teoctist Decretul de recunoaştere în scaunul de A rh ie
piscop al Iaşilor şi M itropolit al Moldovei şi Sucevei.
I. P. S. Mitropolit Teoctist, a rostit urm ătoarea cuvîntare :
Stimate Domnule Preşedinte al Departamentului Cultelor,
Urmînd îndătinate tradiţii, primesc astăzi Decretul Consiliului de
Stat prin care Preşedintele Republicii Socialiste România, Nicolae
Ceauşescu, întăreşte alegerea mea de către Colegiul Electoral al Bise
ricii O rtodoxe Române în funcţia de Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit
al M oldovei şi Sucevei, sâvîrşită la 25 septembrie a.c. Mi se deschide
astfel calea lucrării mele ca arhipăstor duhovnicesc în Ţara de Sus, în
aceste hotare ale gliei noastre străbune, cunoscute în istoria de tot
deauna a neamului românesc ca ţinuturi în care nu s-a stins niciodată
flacăra neatîrnării, iar conştiinţa unităţii naţionale a fost de-a pururi
trează.
Trăsăturile distinctive ale acestui scump tărîm românesc sfinţit prin
munca şi jertfele celor ce l-au locuit şi l-au apărat de-a lungul ve a c u 
rilor, cer de la Ierarhul chemat să slujească Biserica Ortodoxă din aceste
locuri, o temeinică pătrundere a trecutului şi o puternică ancorare în
realităţile prezentului, îm binînd armonios, în fiinţa şi lucrarea sa, tradi
ţiile valoroase cu aspiraţiile de astăzi ale poporului nostru.
înainte de toate, M oldova cucereşte fiinţa noastră spirituală prin
luptele pe care fiii ei, la chemarea unor străluciţi voievozi, le-au purtat
secole de-a rîndul pentru păstrarea independenţei şi a libertăţii. Erois
mul şi vitejia lor au culminat în m om ente istorice ca strălucita biruinţă
de la Podul înalt a marelui Ştefan Vodă, m om ent de răscruce pentru
toată istoria de mai tîrziu a ţării M oidovei şi Bucovinei. Prin temeluirea
Episcopiei Vadului, ca vatră a O rtodoxiei dincolo de munţi, în inima
Transilvaniei, de către acelaşi slăvit vo ievo d Ştefan, M oldova ridica şi
stindardul unităţii de neam, întreţinîndu-se m ereu vie, şi prin alţi v o ie 
vozi luminaţi, conştiinţa originii com une şi a frăţiei naţionale a tuturor
românilor, pregătindu-se astfel măreţul act de unitate politica a Ţării
Româneşti, M oidovei şi Transilvaniei, înfăptuit la 1600 de Mihai V ite a 
zu l. M oldova slujeşte acest adevăr istoric şi prin cronicarii care s-au
născut pe păm întul ei şi au izvodit letopiseţele lor după mărturii tem ei-
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nice privitoare la obîrşia noastră daco-romană şi la trecutul atît de bogat
al poporului român, proclamînd cu putere că «de la Rîm ne tragem» toţi
cei ce locuim dintru începuturile noastre, ca neam, vatra strămoşească
din arcul carpatic pînă la «Marea cea Mare», şi din Banat pînă în legen 
dara Ţară de Sus.
$i trecînd la vrem urile mai apropiate de noi, la gloriosul act al unirii
— Unirea Principatelor Române — înfăptuit la 1859, sub A lexandru Ioan
Cuza, putem oare uita iniţiativa acelor bravi patrioţi moldoveni, în su f
letele cărora a vibrat cu putere glasul înaintaşilor ?
Cu mijloacele ei, şi Biserica Ortodoxă din M oldova şi Bucovina a
slujit ideea unităţii de neam a tuturor provinciilor româneşti. O măr
turie grăitoare în această privinţă aflăm în Cazania Mitropolitului V a r 
laam, acea Carte rom ânească de învăţătură, acel «odor ceresc», scrisă
pentru întreaga «seminţie românească», a cărei limbă este atît de apro
piată de graiul viu al poporului, al poporului român de pretutindeni.
Tot aşa de grăitoare este o altă operă a întîistătătorului Sinodului
de la Iaşi, 1642, acelaşi Varlaam străjer al Ortodoxiei, intitulată: Răs-puns la Catehismul calvinesc, — izvorîtă din dorinţa de a apăra «pe cei
cu noi de un neam român...», ce se află în părţile Ardealului, unde Legea
străbună era primejduită. S-a afirmat, aşadar, în cîmpul vieţii biseri
ceşti, de la jumătatea veacului al XVII-lea, nu numai conştiinţa unităţii
de neam, dar şi atitudinea hotărîtă de a apăra această unitate prin fru 
museţile Ortodoxiei, adînc înrădăcinată în sufletul poporului român din
tru începuturile sale.
Sim ţăm întul de neatîrnare al vitejilor vo ievo zi români şi evlavia
poporului din aceste părţi au făcut'să se înalţe aici atîtea lăcaşuri sfinte,
vestite pentru frumuseţea şi originalitatea lor artistică alcătuind m ăr
turii de preţ ale unui trecut luminos din istoria Patriei şi dovezi ale
geniului creator ai neamului românesc. A ceste vetre ale credinţei stră
bune din M oldova şi Bucovina, alcătuiesc şi astăzi, după cum se ştie.
una din verigile de aur ale patrimoniului nostru cultural naţional, care
ne îndatorează a le preţui cu răspunderi mari şi permanente, a le păstra
în veşm întul vrednic de amintirea celor ce le-au ctitorit. Cît de recu
noscător se cuvine să fiu Prea Fericirii Sale Patriarhului Iustin, care în
cei peste douăzeci de ani de arhipăstorire le-a închinat acestora o grijă
şi o atenţie pilduitoare !
In numai trei decenii şi mai bine de la ivirea zorilor acelei neuitate
zile de 23 A u g u st 1944, chipul M oldovei s-a schimbat total. Plaiurile
sale mănoase rodesc acum belşug de pîine şi de bunăstare. Pretutindeni
te întîmpină iureşul vieţii noi, din atîtea adevărate cetăţi ale ştiinţei şi
industriei româneşti. Păduri de sonde extrag din adîncul pămîntului
şuvoaie de aur negru. A p ele zăgăzuite ale rîurilor aduc în casele oam e
nilor lumină şi înlesnirile unei vieţi tihnite şi îmbelşugate. Schimbarea
aceasta a chipului de odinioară al M oldovei s-a săvîrşit prin muncă
dîrză şi plină de dăruire a fiilor ei la chemarea şi sub călăuzirea în ţe 
lepţilor conducători ai ţării noastre în frunte cu preşedintele României,
Nicolae Ceauşescu. Primirea călduroasă şi plină de entuziasm făcută
%
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conducătorului poporului nostru în Ţara de Sus, de către aceşti m in u 
naţi ziditori de viaţă nouă, ne dă imaginea unităţii de nezdruncinat a
tuturor fiilor patriei noastre în crezul lor pentru făurirea viitorului
strălucit.
Biserica Ortodoxă Română, prin ierarhii, slujitorii şi credincioşii ei,
din această latură a ţării noastre, şi-a adus partea sa de contribuţie p en 
tru binele Patriei noastre, a sprijinit în aceste decenii, cu cuget curat şi
cu toată puterea sa, munca întregului popor, închinată zidirii vieţii celei
noi pe pămîntul străvechi al răzeşilor de odinioară.
Stimate Domnule Preşedinte al Departamentului Cultelor,
Mărturisesc hotărîrea mea de a-mi împlini misiunea la care am fost
chemat şi pentru care sînt întărit astăzi, după rînduieli de m ult îndăti
nate în Ţara şi în Biserica noastră, — să împlinesc cu toată puterea fiinţei
mele, avînd pildă şi îndem n spre aceasta tot ceea ce s-a făcut în trecut
pentru bătrîna M oldovă şi în Bucovina, tot ceea ce se face temeinic şi
înălţător în zilele noastre pentru acest leagăn al vitejiei, al poeziei, al
artei şi vredniciilor româneşti.
Mitropoliţii de dem ult ai M oldovei s-au aflat alături de popor, spri
jinind luptele purtate pentru libertatea şi independenţa ţârii, slujind cu
mijloacele şi în măsura puterilor lor de atunci, ideea unităţii de neam,
a obîrşiei comune şi a limbii strămoşeşti a românilor de pretutindeni.
Ridicaţi din popor, mitropoliţii de odinioară au urmat marele adevăr de
a rămîne totdeauna credincioşi poporului român, străduindu-se să-1 spri
jine în năzuinţele sale pentru o viaţă mai dreaptă şi mai hună. Acelaşi
lucru l-au făcut şi mitropoliţii Moidovei din vremurile apropiate nouă,
adormiţii întru fericire : transilvăneanul Sebastian Rusan şi Justinian
Marina, fiul Olteniei, iar Prea Fericirea Sa Patriarhul Iustin, care a purtat
timp de peste două decenii cîrja Mitropoliei M oldovei, a încununat
opera sa cu lucrări vrednice de cea mai luminoasă epocă din istoria nea
mului nostru. Urmîndu-le pilda şi avînd în inimă icoana vie a tot ceea
ce luminaţii conducători ai ţării noastre, în frunte cu Preşedintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae Ceauşescu, iniţiază şi înfăptuiesc
astăzi pe tot întinsul Patriei iubite, slnt hotărît să-mi desfăşor strădania
ca Arhiepiscop al Iaşilor şi Mifropoiif al M oldovei şi Sucevei, în spiri
tul patriotismului luminat din zilele noastre, plecîndu-mi statornic gîn
dul şi inima către viaţa şi aspiraţiile harnicului nostru popor.
Inţelegînd vrerile lui pentru o continuă bunăstare şi fericire, pentru
făurirea vieţii multilateral dezvoltate, în demnitate şi omenie, voi fi
alături de el. A v în tu l cu care poporul nostru înalţă Patria pe culmi de
prosperitate, de lumină, de cultură şi civilizaţie, îmi va încălzi şi activi
tatea mea, ca fiu al acestui popor şi cetăţean al Patriei noastre înflo
ritoare, libere şi suverane. Îmi sînt scumpe, de aceea, înaltele principi;
statornicite şi prom ovate de poporul nostru : cooperarea de la egal Ic
egal între state pe toate tărîmurile, respect reciproc, promovarea încre
derii şi prieteniei între oameni şi popoare, apărarea independenţei ş:
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suveranităţii naţionale pentru toate neamurile pămîntului — adevărate
mesaje pline de um anism , purtate de-a lungul şi de-a latul lumii de în 
ţeleptul conducător al ţării noastre, Preşedintele României, Nicolae
Ceauşescu.
V ă rog, să împărtăşiţi Conducerii noastre de Stat, crezul m eu şi
hotărîrea pe care le-am exprimat acum, cînd păşesc spre dregătoria de
Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al M oldovei şi Sucevei. în chip d eo 
sebit, doresc să binevoiţi a transmite Preşedintelui României, Nicolae
Ceauşescu, mulţumirile şi gratitudinea mea pentru decretul de recunoaş
tere pe care mi l-aţi înm înat astăzi, asigurîndu-1 de respectul şi nem ăr
ginitul m eu devotam ent, odată cu încredinţarea că mă voi strădui să
răspund tuturor chemărilor cerute de vrem ea noastră, tuturor fiilor
acestui popor, pentru continua înflorire a Patriei noastre iubite.
Dumneavoastră personal, Stimate Preşedinte, şi colaboratorilor din
Departamentul Cultelor, vă adresez mulţumiri călduroase şi vă rog să
primiţi simţămintele m ele de recunoştinţă pentru sprijinul de care m-am
bucurat şi cu acest prilej unic din viaţa mea, din partea Onoratului De
partament al Cultelor şi oriunde am îndeplinit însărcinările mele bise
riceşti pină acum. îm i exprim nădejdea că sprijinul Dvs., atît de preţios
în noua mea dregătorie, nu-mi va lipsi nici de ajci înainte.
A les cuvînt de mulţumire adresez Prea Fericitului Patriarh Iustin,
care îmi va fi pildă şi mă voi strădui să-1 urmez pe drumul deschis de
Prea Fericirea Sa, în conducerea atît dc rodnică a rosturilor de Arhipăstor al Moldovei.
înalţilor Ierarhi prezenţi la această festivitate, iubiţilor şi stimaţilor
conducători şi reprezentanţi ai cultelor, Ie exprim tuturor vii mulţumiri
şi consider această prezenţă ca un semn al frăţiei noastre în activitatea
pe care toţi sîntem dornici să o depunem pentru înălţarea şi înflorirea
scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
Răspunzînd cuvîntul I. P. S. Mitropolit Teoctist, Dl. Ion Roşianu,
Preşedintele Departamentului Cultelor, a spus :
Prea Fericite Părinte Patriarh,
înalt Prea Sfinţite Mitropolit Teoctist,
Stimaţi şi distinşi oaspeţi,
A m avut astăzi deosebita plăcere şi, totodată, onoarea de a înmîna
Decretul Prezidenţial de recunoaştere în funcţia de Arhiepiscop al Iaşi
lor şi Mitropolit al M oldovei şi Sucevei I. P. S. Teoctist, sem n al apre
cierii şi atenţiei acordate de Conducerea superioară a statului nostru.
A şa cum arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu, preşedintele R epu
blicii Socialiste România, cu prilejul primirii, în urmă cu trei luni, a
Prea Fericitului Patriarh Iustin M oisescu : «în condiţiile istorice actuale,
cînd poporul român îşi făureşte o viaţă nouă, socialistă, în care fiecare
cetăţean îşi poate manifesta din plin personalitatea, poate participa la
edificarea patriei libere, independente şi fericite, Bisericii O rtodoxe —
ca şi celorlalte culte religioase — îi revine îndatorirea de a sprijini din
toate puterile această măreaţă operă constructivă».
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Ierarh înţelept, care de aproape trei decenii a desfăşurat o intensă
activitate în posturi de mare răspundere — ca vicar patriarhal, rector
al Institutului teologic din Bucureşti, episcop al Aradului şi apoi m itro
polit al Olteniei, — I. P. S. Teoctist s-a distins totodată ca cetăţean p a 
triot de frunte, fiind ales ca deputat în forul suprem al ţării — M area
Adunare Naţională, manifestîndu-şi şi în această calitate ataşamentul
profund faţă de orînduirea noastră socialistă şi devotam entul faţă de
cauza scumpă a independenţei şi suveranităţii naţionale a patriei noastre.
Preluînd conducerea Mitropoliei M oldovei şi Sucevei, I. P. S. Teoc
tist se alătură înaintaşilor care au cinstit acest scaun mitropolitan slu 
jind cu devotam ent ţara şi poporul, fiecare la timpul său, după cerinţele
vremii, atît pe tărîm bisericesc, ca şi pe cel cultural şi patriotic, cum au
fost Varlaam şi Dosoftei, cărturari de renume, care au ostenit pentru
propăşirea poporului român, V eniam in Costache, ctitor de şcoală rom â
nească, iar în zilele noastre patriarhul Iustin Moisescu, distins profesor
de teologie şi patriot înflăcărat.
înalt Prea Sfinţite Mitropolit Teoctist,
Sîntem încredinţaţi că dragostea ce o purtaţi poporului şi ţării, apti
tudinile de bun organizator şi chibzuit gospodar, experienţa îndelungată
în Sinodul Bisericii O rtodoxe Române, sentim entele de responsabilitate
faţă de interesele majore ale naţiunii noastre, sînt chezăşie că veţi asi
gura continuitatea bunelor tradiţii ce s-au afirmat în această glorioasă
vatră de cultură românească pe care o reprezintă Moidova.
N e exprim ăm deplina convingere că eparhia ce v-a fost încredinţată
va găsi în I. P. S. Voastră-.acelaşi ierarh luminat şi iubitor de frumos,
care, cu dragoste şi pasiune, va continua pe un plan superior importanta
operă patriotică de întreţinere şi punere în valoare a mînăstirilor din
M oldova şi Bucovina, m inunate muzee, parte importantă a patrimoniului
cultural naţional, restaurate în primul rînd prin grija şi efortul material
al statului nostru, care să ofere şi în viitor numeroşilor vizitatori din
ţară şi străinătate imagini elocvente ale trecutului de demnitate şi luptă
seculară a poporului român pentru supravieţuire şi neatîrnare ; ele păstrează nealterate comorile istoriei zbucium ate ale neamului nostru înveşm întate în arta epocii ; ele ilustrează cu atîta dăruire talentul şi sen 
sibilitatea oamenilor acestor pămînturi, care şi-au durat edificii peste
timp, strălucite vestigii şi zidiri ce rememorează cu em oţie vitejia şi
nestinsa iubire de ţară a maselor populare şi voievozilor din acele
vremuri.
#

înalt Prea Sfinţite Mitropolit Teoctist,
Orizontul larg pe care îl aveţi în înţelegerea marilor probleme ale
epocii contemporane şi a rolului Bisericii O rtodoxe Române în prom o
varea bunelor relaţii cu celelalte culte, în spiritul ecum enism ului prac
tic local, care .reprezintă o contribuţie la întărirea neamului nostru, sînt
o garanţie pentru activitatea ce o veţi desfăşura, în continuare, în frun-
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tea Mitropoliei M oldovei şi Sucevei, în realizarea acestor nobile idea
luri. Prezenţa la această solemnitate a conducătorilor altor culte din
patria noastră este o mărturie vie a spiritului nou în care cultele îşi duc
viaţa religioasă, în deplină libertate şi armonie.
A v e m lerma convingere că împreună cu ceilalţi membri ai Sinodului
Bisericii O rtodoxe Române, sub conducerea Prea Fericitului Patriarh
Iustin Moisescu, veţi participa activ la împlinirea marilor transformări
sociale spre care năzuiesc toţi fiii acestui pămînt şi pentru care întreaga
suflare îşi dedică talentul şi toată energia de care dispune. N u de mult,
Preşedintele Republicii Socialiste România, tovarăşul Nicolae C eauşescu,
arăta : «A m acţionat şi acţionăm continuu ca tot ceea ce realizăm să ser 
vească omului, deoarece socialismul însuşi are în centrii omul', asigu
rarea condiţiilor de manifestare plenară a omului în toate domeniile de
activitate, inclusiv respectarea credinţelor religioase. Cerem tuturor cetă
ţenilor un singur lucru : să facă totul pentru dezvoltarea ţârii, pentru con
strucţia socialismului, pentru a asigura independenţa ţării şi bunăstarea
întregului popor».
Sîntem deplin încredinţaţi că pentru împlinirea acestor deziderate,
veţi dedica activitatea dvs. viitoare.
V ă felicit călduros pentru misiunea ce v-a fost încredinţată şi vă
urez din toată inima îndelungată arhipăstorire, încununată cu depline
satisfacţii, sănătate şi multă putere de muncă.
încă o dată înaltul ierarh a fost felicitat şi i s-a urat viaţă lungă şi
spor întru toate.
A fost de faţă Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin care, felicitîndu-1
pentru noul scaun, i-a urat succes deplin în activitatea de Mitropolit al
Moldovei şi Sucevei.
Totodată şi-a exprim at convingerea că noul-ales va continua opera
începută de Prea Fericirea Sa atunci cînd era M itropolit al Moldovei şi
Sucevei.
Au mai fost de faţă membrii Sinodului Perm anent precum şi PP. SS.
lor Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, Episcop A drian Botoşăneanul,
vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, Episcop N estor Severineanul vicar al
Arhiepiscopiei Craiovei, A rhiereu Eftimie Bîrlădeanul, vicar al Episco
piei Romanului şi Huşilor.
De asemenea, din partea Departam entului Cultelor, au participat şi funcţionari superiori.
Erau de faţă reprezentanţi ai cultelor din R. S. România.
La ora 14, în trapeza Palatului patriarhal, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Iustin a oferit o masă oficială în cinstea celui ales.
*
IAŞI, Duminică, 9 octombrie 1977. — încă din ajun, sîmbătă 8 octom 
brie 1977, oaspeţii şi invitaţii au fost cazaţi în Căminul mitropolitan, iar
seara s-a oficiat slujba Privegherii, la care au participai şi invitaţii la
solemnitatea instalării.
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Duminică, 9 octombrie 1977, a avut loc instalarea propriu-zisă. La
ora 8,30, a început slujba, iar la orele 9,45 clopotele catedralei m itropo
litane, care am uţiseră de la cutrem urul din 4 martie a.c. au aruncat din
nou undele de armonie peste vechea capitală şi cel mai important centru
cultural şi industrial al Moldovei, Iaşii.
Oaspeţii şi invitaţii, în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh
Iustin, însoţit de membrii Sinodului Perm anent al Bisericii Ortodoxe
Române, precum şi PP. SS. Episcopi Vicari : Antonie Ploieşteanul şi
Nestor Severineanul, au intrat în biserică şi au luat loc în stranele,
.respective,
Au fost de faţă dl. Ion Roşianu, Preşedintele Departamentului Cul
telor, însoţit de dl. Iulian Sorin, direclor-adjunc.t din acelaşi Departament,
precum şi reprezentanţi ai autorităţii de stat locale, din Iaşi.
De asem enea au fost invitaţi la solemnitate : PP. CC. Constantin
Pârvu, v ic a r-p a tria rh a l; Pr. Dumitru Soare, consilier patriarhal, Pr. Sabin
Verzan, consilier patriarhal, Pr. Prof. Mircea Chialda, rectorul Institu
tului teologic din Bucureşti, P. C. Diac. Ion Bănăţeanu, secretarul Cabi
netului patriarhal, P. C. Diac. Petru I. David, redactor principal al rev is
telor centrale patriarhale şi P. C. Diac. Gh. Bogdaproste, redactor al
revistei mitropolitane «Glasul Bisericii».
în timp ce înalţii oaspeţi luau loc, corul catedralei mitropolitane a
intonat Imnul patriarhal, de Gh. Cucu.
Sfînta liturghie a fost săvîrşită de către un sobor de ierarhi, preoţi
şi diaconi sub protia P. S. Antim, Arhiepiscopul Tomisului şi Dunării de
Jos, ajutat de P. S. Adrian Botoşăneanul, episcopul-vicar al Arhipiscopiei Iaşilor'şi de P. S. Eftimie Bîrlădeanul, arhiereu-vicar al Episcopiei
Romanului şi Huşilor.
De asem enea au slujit PP. CC. Pr. John Tocăniţă, secretarul Epis
copiei din V atra (S.U.A.) şi Pr. Ioan Surducan, din aceeaşi eparhie.
Răspunsurile la Sfînta liturghie au fost date de către corul catedralei.
La orele 12 a început solemnitatea.
Mai întîi, P. S. A ntonie Ploieşteanul, episcop-vicar patriarhal, asis
tat de P. C. Pr. Constantin Pârvu, vicar patriarhal şi de P. C. Pr. Dumi
tru Soare, consilier patriarhal, a dat citire Grainatei pentru alegerea şi
instalarea în scaunul de Arhiepiscop al Iaşilor şi de Mitropolit al M ol
dovei şi Sucevei a I. P. S. Teoctist.
S

%

f

IUSTIN

DIN MILA LUI DUMNEZEU, PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE,
MITROPOLIT AL UNGROVLAHIEI ŞI ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR

Prea iubitului cler şi tuturor dreptcredincioşilor creştini din de D um nezeu-păzita Arhiepiscopie a Iaşilor şi din Mitropolia M oldovei şi Suce
vei şi tuturor ascultătorilor şi cititorilor aCestei patriarhiceşti Gramate,
har şi pace de la Dumnezeu, părintele nostru cel din ceruri, iar de la
N oi binecuvîntare arhipăstoreascâ.
Se cuvine să facem cunoscut tuturor că Domnul şi M întuitorul nos
tru Iisus Hristos a aşezat în Sfînta Sa Biserică scaune şi vrednicii mici
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şi mari şi, prin trimiterea din ceruri în chipul limbilor de foc a Prea
Sfîntului şi de viată făcătorului Duh peste Sfinţii Săi ucenici şi A p o sto li,
i-a întărit pe aceştia întru propovădui rea cuvîntului Evangheliei Sale,
iar, prin punerea mîinilor, într-o neîntreruptă înlănţuire de la Sfinţii
Apostoli şi pînă astăzi, pe toţi slujitorii Bisericii îi face vrednici de p. fi
părtaşi darurilor Sale de m ulte feluri.
Ca smerit slujitor al lui Hristos, în vrednicia de Patriarh al Bise
ricii O rtodoxe Române, cunoscînd că a rămas vacant scaunul de A r h ie 
piscop al laşilor şi Mitropolit al M oldovei şi Sucevei şi îndrumaţi fiind
Noi de îndatorirea ce avem de a nu lăsa această Arhiepiscopie lipsită
de canonicescul ei cîrmuitor, pe temeiul art. 30, lit. g, şi 130 din Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii O rtodoxe Române, am con
vocat, cu adresa noastră nr. 12820 din 10 septembrie 1977, Colegiul Elec
toral Bisericesc pentru alegerea noului Arhiepiscop al Iaşilor şi M itro
polit al M oldovei şi Sucevei, în ziua de 25 septembrie 1977, orele 10, în
sala sinodală a Palatului patriarhal din Bucureşti.
A ce st colegiu, după săvîrşirea slujbei religioase în Catedrala S fin 
tei Patriarhii, a ales în scaunul vacant pe I. P. S. Mitropolit Teoctist al
Olteniei, care s-a arătat vrednic de această chemare prin statornicia sa
întru dreapta credinţă, prin lucrarea sa îndelungată, rodnică şi fără pre
get în slujba Bisericii O rtodoxe Române, ca episcop vicar patriarhal, ca
episcop titular al Eparhiei Aradului şi ca Mitropolit al Olteniei, dînd în
îndeplinirea tuturor însărcinărilor şi vredniciilor la care a fost chemat,
dovezi de neclintită ascultare fată de rînduielile bisericeşti şi de su p u 
nere desăvîrşită faţă de legile Patriei noastre, Republica Socialistă
România.
Sfîntul Sinod, potrivit dispoziţiunilor art. 10, 130 şi 131 din Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii O rtodoxe Române, făcînd
examinarea şi cercetarea canonică a alegerii noului Mitropolit de către
Colegiul Electoral în şedinţa sa de lucru din 26 septembrie 1977, a con
statat că alegerea I. P. S. Mitropolit Teoctist în scaunul vacant de A r h i
episcop al Iaşilor şi Mitropolit al M oldovei şi Sucevei este făcută cu
păzirea normelor legale şi canonice.
In urma mijlocirii Sfîntului Sinod, I. P. S. Mitropolit Teoctist Arăpaş
a fost recunoscut în funcţia de Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al
M oldovei şi Sucevei prin Decret Prezidenţial.
In ziua de 6 octombrie 1977, a avut loc la Departamentul Cultelor
solemnitatea comunicării şi înmînării de către Dl. Ion Roşianu, Preşedin
tele Departamentului Cultelor, a Decretului Prezidenţial pentru recu
noaşterea în funcţie a noului ales, de faţă fiind Noi, membri ai Sfîntului
Sinod, reprezentanţi ai celorlalte culte, funcţionari superiori ai Departa
mentului Cultelor şi alţi invitaţi.
Astăzi, 9 octombrie 1977, în Catedrala Sfintei Mitropolii a M oldovei
şi Sucevei, după rînduielile şi datinile bisericeşti, Noi, Iustin Patriarh
al Bisericii O rtodoxe Române, înm înăm I. P. S. Mitropolit Teoctist cîrja
arhipăstorească şi îl instalăm în scaunul de Arhiepiscop al Iaşilor şi
Mitropolit al M oldovei şi Sucevei.
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Pe temeiul celor arătate mai sus, al sfintelor canoane şi dl p re v e 
derilor cuprinse în art. 131 din Statutul pentru organizarea şi funcţio
narea Bisericii O rtodoxe Rom âne, N oi em item această Gramată patriarhicească şi dăm alesului Arhiepiscop şi M itropolit, I. P. S. Sale Teoctist
Arăpaş, împuternicirea canonică de păstorire ca Arhiepiscop al de Dumnezeu-păzitei Arhiepiscopii a Iaşilor şi Mitropolit al M oldovei şi S u ce
vei, cu toate oraşele şi satele care ţin astăzi şi vor ţine şi în viitor de
această Sfîntă Arhiepiscopie, drept mărturie că I. P. S. Sa, dobîndind
jurisdicţia de Arhiepiscop şi Mitropolit, are darul şi puterea de a aşeza,
după rînduielile Sfintei Noastre Biserici dreptmăritoare de Răsărit şi
după legile Ţ ă r ii: citeţi, cîntăreţi, ipodiaconi, diaconi, preoţi şi proto
popi la toate bisericile din Arhiepiscopia I. P. S. Sale, stareţi şi egumeni
la mînăstiri şi schituri, şi de a face toate cîte i se cuvin ca Ierarh, spre
zidirea duhovnicească a turmei sale.
Din parte-i, aşteptăm cinstire şi ascultare către autoritatea biseri
cească şi îndeosebi către Sfîntul Sinod al Sfintei Biserici O rtodoxe R o
mâne, precum şi lucrare neobosită, înţelepciune părintească, dragoste
către dreptcredincioşii creştini de sub cîrmuirea sa, făcîndu-se tuturor
călăuză întru păstrarea neştirbită a dreptei-credinţe şi a datinilor Bise
ricii noastre străbune.
Aşadar, tuturor celor din cinul preoţesc şi călugăresc, precum şi
tuturor dreptcredincioşilor din de Dumnezeu-păzită Arhiepiscopie a Iaşi
lor, le recomandăm cu căldură şi dragoste pe I. P. S. Sa Arhiepiscopul
şi Mitropolitul Teoctist Arăpaş, drept Chiriarh iubit al lor, povăţuindu-i
să-l cinstească, plecîndu-i-se cu toată voia şi arătîndu-i în toate îm pre
jurările supunere şi ascultare întru împlinirea îndatoririlor lor de buni
fii ai Bisericii şi de cetăţeni devotaţi ai Patriei noastre.
A ducîndu-ne aminte cu bucurie de însufleţirea cu care slujitorii şi
credincioşii Bisericii noastre din M oldova au întîmpinat totdeauna C u
vîntul Nostru, îi îndem năm pe toţi cu părintească dragoste, ca sub cîr
muirea noului arhipăstor şi sub îndrumarea celorlalţi Ierarhi din M itro
polia M oldovei şi Sucevei, să păstreze şi să întărească unitatea dreptei
noastre credinţe, vieţuind în pace şi bună înţelegere ca fii adevăraţi
ce. cred cu statornicie : «într-una, sfîntă, sobornicească şi apostolească
Biserică».
Şi astfel, cu un cuget şi cu o inimă, să preamărim pe Tatăl, pe Fiul
şi pe Sfîntul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită. A m in I
Dată în reşedinţa noastră patriarhală din Bucureşti, la 9 octombrie
anul mîntuirii una mie nouăsute şaptezeci şi şapte.
%

f Iustin
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
După citirea Gramatei, Prea Fericitul Patriarh Iustin a rostit ru g ă
ciunea specială şi a înmînat I. P. S. Sale Teoctist, cîrja de arhiepiscop
şi mitropolit. în acest timp, corul catedralei a intonat Imnul arhieresc
pentru noul investit arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi
Sucevei.
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Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, a rostit urm ătoarea cuvîntare :
Domnule Preşedinte al Departamentului Cultelor şi Prea
distinşi reprezentanţi ai Autorităţilor locale de stat,
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi membri ai Sfîntului Sinod,
Prea Cucernici şi Cuvioşi Părinţi,
Iubiţi credincioşi,
După trecerea smereniei noastre de pe jeţul de mitropolit al M o l
dovei şi Sucevei pe tronul de patriarh al Bisericii O rtodoxe Române,
Mitropo-lia M oidovei şi Sucevei rămăsese fără statornic cîrmuitor. De
aceea, pentru împlinirea acestei lipse, potrivit legiuirilor Bisericii noas
tre, Colegiul Electoral Bisericesc a ales, în ziua de 25 septembrie 1977,
pe I. P. S. Teoctist, mitropolitul Olteniei, în scaunul de mitropolit al M o l
dovei şi Sucevei. Apoi, prin Decret Prezidenţial semnat de Dl. Nicolae
Ceauşescu, Preşedintele Republicii Socialiste România, această alegere
a fost recunoscută de stat. După ce decretul de recunoaştere a fost înmînat noului mitropolit de către domnul Ion Roşianu, Preşedintele De
partamentului Cultelor, în ziua de 6 octombrie 1977, săvîrşim acum în 
dătinata înscăunare a I. P. S. Teoctist în scaunul de mitropolit al M o l
dovei şi Sucevei.
Binecunoscut de m ulţi dintre Dvs., L P. S. Sa este un «om al locu
lui», cum ziceau boierii m oldoveni despre Iosif Muşat, întîiul mitropolit
al vechii Ţări a Moldovei. S-a născut şi a petrecut anii dintîi ai vieţii
sale pe plaiurile botoşănene. Prinzînd dragoste de cinul monahal, a o ste
nit apoi la Vorona, N eam ţ şi Bistriţa. Exarh al mînăstirilor, arhimandritvicar al Mitropoliei M oldovei şi Sucevei, episcop-vicar patriarhal, rector
al Institutului teologic din Bucureşti, episcop al Aradului şi în urmă
mitropolit al Olteniei, I. P. S. Teoctist a cinstit din plin vredniciile care
i-au fost încredinţate, una după alta.
Dar, dacă în treapta arhierească a slujit Biserica şi poporul nostru
mai mult de un sfert de veac, I. P. S. Teoctist şi-a început pregătirea
pentru slujirea bisericească la vîrsta de 12 ani cînd a intrat în ascul
tarea monahală. Apoi, la umbra uneia sau altei mînăstiri, şi-a dăltuit
chipul său de slujitor al Bisericii şi al Patriei, ostenind în învăţătură de
carte şi trudindu-se să cîştige frumoase deprinderi de cinstită vieţuire.
Astăzi, I. P. S. Sa vine la cîrma Mitropoliei M oidovei şi Sucevei cu
o temeinică pregătire şi o bogată experienţă chiriarhală. Aceasta co n 
stituie chezăşia înscrierii sale în ceata străluciţilor arhipăstori ai M itro
poliei M oidovei şi Sucevei, ale căror num e se pomenesc din neam în
neam la loc de mare cinste nu numai de către m oldoveni, ci şi de în 
treaga Biserică Ortodoxă Română.
0

Dreptmăritori creştini,
In memoria Mitropoliei M oldovei şi Sucevei, rămin pururea vii
chipurile ierarhilor care s-au dăruit cu jertfelnicie binelui obştesc. Unul
după altul, ei s-au ridicat din m ijlocul cetei dreptcredincioase, avintm -
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du-se în slujirea bisericii şi a poporului potrivit cu nevoile ţării de fie 
care dată. Iosif M u şa t, întîiul mitropolit al pămîntului M oldovei, s-a făcut
apărător al autocefaliei sau autonomiei bisericeşti, stînd alături de v o ie 
vozii care luptau pentru independenţa s ta tu lu i; Teoctist, cel ce odihneşte
la Putna, a fost sfetnic bun al lui Ştefan V odă ; Grigore Roşea a îm podo
bit V oroneţul cu fresce neîntrecute în frum useţe ; Varlaam a îmbogăţit
tezaurul literaturii noastre cu cărţile sale ; Dosoftei, cel ce a fost «de
plin călugăr şi cucernic şi blînd ca un miel» a întocmit Psaltirea în v e r 
suri, făcîndu-se ctitorul poeziei culte r o m â n e ş ti; Iacob Putneanul a fost
apărător zelos al ţăranilor împilaţi de biruri şi p o v e r i ; V eniam in C os
tache a înfiinţat şcoli pentru luminarea poporului şi pregătirea clerului,
trudind totodată vrem e de aproape o jumătate de veac la tălmăcirea şi
tipărirea cărţilor de slujbă şi de învăţătură bisericească ; Iosif Naniescu,
Justinian M ar/na şi Sebftstian Rusan s-au distins, fiecare, într-un fel sau
altul. Cel dintîi — prin milostenii, al doilea s-a străduit să aline suferin
ţele celor năpăstuiţi de urgia războiului, iar cel din urmă s-a arătat
purtător de făclie a păcii în lume.
Este desigur mult mai lung şirul ierarhilor m oldoveni care au ilus
trat scaunul mitropolitan cu rîvna lor sfîntă în cîrmuirea Bisericii şi cu
slujirea lor plină de dragoste faţă de poporul nostru. Cu toţii au dreptul
la cinstire din partea noastră. Pe aceeaşi treaptă cu ei se cuvine să aşe
zăm şi sa cinstim însă miile şi miile de preoţi şi diaconi, călugări şi
călugăriţe, cîntăreţi bisericeşti şi alţi ostenitori de-a lungul vrem ii în
slujba Bisericii şi neamului, prin oraşe şi sate.
In acest context unul din marii ierarhi ai Bisericii noastre vorbea
cu admiraţie şi respect, nu de multă vreme, despre «sfîntul preot de la
sat». Dar, pe treapta dintîi de cinstire este cuvenit să aşezăm întreaga
obşte a dreptcredincioşilor noştri m oldoveni, care au păstrat cu dîrzenie
şi sfinţenie credinţa noastră ortodoxă şi bunele tradiţii de împerechere
a dragostei de Biserică cu dragostea de ţară.
Alături de marile virtuţi religioase şi patriotice ale moldovenilor
se cade să pom enim aici atît simţul frumosului cît şi iscusinţa lor artis
tică. M eşteri neîntrecuţi din popor au făurit opere de artă care stau cu
cinste alături de marile creaţii ale omenirii. Sînt astăzi cunoscute în în 
treaga lum e num ele de V oroneţ şi Arbore, Humor, M oldoviţa şi Suceviţa, Putna şi Neamţ, Trei Ierarhi şi Dragomirna, Agapia, Văratec, Secu,
Probota şi multe altele.
In chiliile mînăstirilor m oldovene au vieţuit mari cărturari şi au
funcţionat tip o g ra fii; la umbra lor s-au dezvoltat toate artele vechi
româneşti, ele au fost centre de cultură şi vetre de aleasă trăire în spi
ritul vechilor tradiţii religioase ortodoxe şi patriotice româneşti.
Operele naţionale, pline de vestigii istorice, mînăstirile moldovene,
împreună cu obiectele de artă pe care le adăpostesc, ocupă un loc de
frunte în patrimoniul cultural al patriei. De aceea ele se bucură de pre
ţuirea statului, fiind consolidate, restaurate şi păstrate. Pentru grija deosebită pe care o arată faţă de ele, se cuvine să exprimăm calde mulţumiri
s

I.P.S. Teoctist vorbeşte după alegerea sa ca Mitropolit
al Moldovei şi Sucevei
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înaltei cîrmuiri a ţârii, în frunte cu DL Nicolae Ceauşescu, Preşedintele
Republicii noastre socialiste, marele ocrotitor şi apărător a tot ceea ce
constituie tezaur naţional.
Prea venerabili şi cinstiţi oaspeţi,
Iubiţi credincioşi,
Pe fundalul acesta al trecutului plin de istorie şi de artă se profi
lează chipul cel nou al M oldovei de astăzi. Rodul pămîntului sporeşte
an după an ; se creează o industrie la care nu îndrăznea nimeni să se
gîndească vreodată în t r e c u t ; ştiinţa şi cultura au luat un avînt care
aşează ţara noastră alături de cele mai înaintate state din lume. In toate
sectoarele de activitate se produc schimbări rapide, determ inînd mutaţii
în toate domeniile. Un spirit nou dom neşte în societatea românească.
Este adevărat că în viaţa înaintaşilor noştri*pe scaunul de arhipăstor găsim numeroase pilde vrednice de urmat în anumite împrejurări.
Dar, mai m ult decît oricare'altă pildă din trecut, îmbrăţişînd cu privirea
tot întinsul M oldovei şi mai departe al întregii ţări, în faţa privirilor
noastre apare marea pildă de patriotism sănătos, pe care ne-o dă poporul
nostru, în anii de acum , m uncind cu hărnicie pentru a zidi o ţară nouă,
independentă şi suverană, înaintată şi fericită, în care să poată trăi în
omenie şi deplină unitate toţi fiii patriei noastre.
întru înfăptuirea acestei opere istorice sînt angajaţi cu trup şi suflet,
împreună cu toţi locuitorii ţârii, dreptmăritorii noştri fii duhovniceşti.
Pildă de slujire a patriei de la ei să luăm -, în realizarea năzuinţelor lor
pe ei să-i urmăm ; împreună cu ei să trudim pentru fericirea tuturor.
#

Iubiţi credincioşi,
Odată cu înscăunarea I. P. S. Teoctist în jilţul arhipăstoresc al M o l
dovei şi Sucevei, se încheie şi misiunea mea de cîrmuitor al acestei de
Dumnezeu-păzite eparhii.
Potrivit cu datina apucată din străbuni, orice plecare este însoţită
de un cuvînt de rămas bun faţă de cei care stau locului. Un asemenea
cuvînt nu este nicidecum sem n de despărţire. în cei 20 de ani de viaţă în
mijlocul clerului şi credincioşilor m oldoveni, eu am simţit fără încetare
strînsa legătură care s-a creat între mine, ca adevărat părinte sufletesc,
şi credincioşii m ei m oldoveni, ca adevăraţi fii duhovniceşti. De aceea,
odată cu trecerea vrem ii simţămintele noastre de dragoste, alimentate
de nostalgia trecutului, vor spori în intensitate şi trăinicie. Adevărata
dragoste «nu piere niciodată», zice Sfîntul A postol Pavel.
Un cu vîn t de aleasă cinstire şi caldă m ulţum ire se cuvine să adresez
acum înaltei Conduceri a ţării, precum şi autorităţilor de stat din în 
treaga M oldovă pentru tot sprijinul pe care mi l-au acoîdat în cîrmuirea
Mitropoliei vrem e de peste două decenii.
Incredinţînd acum I. P. S. Teoctist Mitropolia M oidovei şi Sucevei
spre bisericească păstorire, grăiesc şi eu, ca odinioară marele A postol al
neamurilor la plecarea sa din mijlocul credincioşilor şi clerului din Efes,
spunînd odată cu e l : «Luaţi aminte la I. P. S. Voastră şi la toată turma,
întru care Duhul Sfînt v-a pus arhipăstor, ca să păstoriţi Biserica lui
B. O. R. — 3
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D um nezeu pe căre a cîştigat-o prin sîngele propriului său Fiu...», să vă
dovediţi, după îndem nul Apostolului, cu cuvîntul şi mai ales cu fapta,
pildă bună în toate, în propovăduirea învăţăturii sănătoase şi în apă
rarea credinţei, întru sfinţirea credincioşilor şi în călăuzirea turmei
dreptcredincioase pe calea mîntuirii. Iar dragostea de Biserica noastră
sfîntă, căreia v-aţi făgăduit să-i închinaţi viaţa să însoţească pururea
şi să întărească dragostea I. P. S. V oastre de popor şi de ţară.
înalt Prea Sfinţite Teoctist,
Primirea pe care v-o fac, astăzi, credincioşii ortodocşi din M oldova
este chezăşia unei rodnice arhipăstor ir i.
Priviţi în jurul Înaltei Prea Sfinţiei Voastre ; reprezentanţii auto
rităţilor centrale şi locale de stat sînt de faţă, aici, î n ’frunte cu Dl. Ion
Roşianu, Preşedintele Departamentului Cultelor, mărturisindu-vă prin
prezenţa lor, întreg sprijin în lucrarea I. P. S. Voastre. Sînteţi în co n ju 
rat de m embri ai Sfîntului Sinod, de clerul de mir ş l de reprezentanţii
. mînăstirilor, de număr mare de credincioşi. Cu toţii vă întîmpină cu
inimile larg deschise în acest lăcaş de rugăciune, opera mitropoliţilor
V eniam in Costache şi Iosif Naniescu. Împreună cu toţi ceilalţi sfinţi ai
Bisericii noastre Ortodoxe, Sfîntul Gheorghe — purtătorul de biruinţă,
Sfîntul loan cel N ou de la Suceava — mucenic pentru credinţă şi Sfîntă
Paraschiva — cea m ult m ilostivă se roagă acum lui D um nezeu pentru
I. P. S. V o a stră ; marii ierarhi ai M oldovei vă vin în ajutor cu pilda
vieţii lor ; Sfîntul Sinod vă înconjură cu dragoste şi preţuire -, clerul de
mir şi monahal, credincioşii de pe toate plaiurile M oidovei vă făgă
duiesc ascultare. Tuturor să vă faceţi toate pentru ca tuturor să le fiţi
de folos în toate.
Mai presus însă de orice sprijin omenesc, în lucrarea I. P. S. V o a s
tre de păstorire a Bisericii lui D um nezeu vă vin pururea în ajutor Dum
nezeu — părintele nostru ceresc, Domnul nostru Iisus Hristos — capul
Bisericii şi Sfîntul Duh — vistierul bunătăţilor şi al puterilor.
Binecuvîntată de Dumnezeu şi rodnică în înfăptuiri să vă fie păs
torirea.
Intru mulţi ani, I. P. S. Mitropolit al M oldovei şi Sucevei, Teoctist 1
Adine mişcat de alesele cuvinte de apreciere şi îndemn ale Întîistătătorului Bisericii O rtodoxe Române, I. P. S. Mitropolit Teoctist, i-a mul
ţumit şi s-au îm brăţişat frăţeşte.
In numele clerului, monahilor şi a monahiilor a luat cuvîntul P. S.
Adrian, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor :
%

Prea Fericite Părinte Patriarh,
Domnule Preşedinte al Departam entului Cultelor,
înalt Prea Sfinţite Părinte Mitropolit Teoctist,
II. PP. SS. şi PP. SS. Părinţi Ierarhi,
P. Cuvioşi şi P. Cucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi,
M ăreaţa solemnitate de ‘astăzi, care se desfăşoară în monumentale
catedrală mitropolitană din Iaşi, are o deosebită semnificaţie pentr-
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Biserica noastră. Slujitorii altarelor străbune, dreptm ăritorii creştini din
Arhiepiscopia Iaşilor şi vieţuitorii din mînăstirile şi schiturile presărate,
ca boabele de m ărgăritar, pe m eleagurile moldovene, — cum spunea atît
de frumos Gala Galaction — , primesc un nou arhipăstor, care preia
toiagul vlădicesc purtat cu atîta cinste de vrednicii săi înaintaşi».
A dresîndu-se fostului în tîistătăto r al Mitropoliei Moldovei şi Suce
vei, P. S. Sa a spus, printre altele :
«Prea Fericite Părinte Patriarh,
în timpul arhipăstoriei Prea Fericirii Voastre, la Iaşi, niciodată n-aţi
îngăduit să se vorbească sau să se scrie desprie osîrdnica şi stăruitoarea
activitate a Prea Fericirii Voastre, care au dus la înfăptuirile rem arca
bile ce au îm brăcat Arhiepiscopia Iaşilor în haină nouă. Timp de mai
bine de două decenii aţi adăugat pagini de m are cinste în cronica bise
ricească a Moldovei... în artă, cultură, publicaţii, restaurări şi grijă p e n 
tru slujitori s-a văzut dragostea Arhipăstorului. De aceea, acum, cînd
Prea Fericirea V oastră aţi transmis înalta demnitate de întîistătător al
Mitropoliei M oldovei şi Sucevei, I. P. S. Teoctist Arăpaş, slujitorii a lta 
relor din Arhiepiscopia Iaşilor, prin glasul smereniei mele, îşi îndreaptă
mulţumitori privirile, întru prinos de aleasă recunoştinţă, la Prea Feri
cirea Voastră, pentru că aţi statornicit peste tot, în Arhiepiscopia Iaşi
lor, un spirit nou, pentru că aţi fost pildă de fapte bune şi povăţuitor
înţelept».
A dresîndu-se noului ales, P. S. Adrian l-a asigurat de întreaga
colaborare :
«înalt Prea Sfinţite Părinte M itropolit Teoctist,
Sînteţi întronizat, astăzi, în scaunul de Arhiepiscop al Iaşilor şi
Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, în aceste momente solemne pentru
I. P. S. Voastră, ca şi pentru noi toţi, slujitorii altarelor şi ai catedralei
mitropolitane, călugării, călugăriţele şi dreptcredincioşii Moldovei şi
Bucovinei, vă întîmpină cu toată căldura şi vă înconjură cu dragostea
lor fiască...
Vă încredinţăm, a încheiat P. S. Sa, I. P. S. Părinte Teoctist că vă
vom înconjura cu toată dragostea şi rîvna noastră fiască, stăruind şi
lucrînd necontenit, alături de I. P. S. Voastră, pentru slava A rhiepis
copiei Iaşilor, pentru prosperitatea poporului nostru şi înflorirea Patriei
noastre scumpe.
Rugăm pe bunul Dumnezeu să vă păstreze sănătos, îndelung-înzilit,
drept învăţînd cuvîntul adevărului Său». Răspunzînd vorbitorilor, 7. P. S. Mitropolit Teoctist a rostit u rm ă
toarea cuvîntare :
Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite Patriarh Iustin,
Sâvirşiţi astăzi un act sfint, încredinţm du-m i cîrja Arhiepiscopiei
Iaşilor şi a Mitropoliei M oldovei şi S u c e v e i, iar solemnitatea m o m e n 
tului dezvăluie semnificaţii înalte pentru lucrarea şi slujirea mea arhie-
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rească. A ţi purtat în mîini această cîrjă mitropolitană vrem e de mai
bine de douflzeci de ani, după o strădanie rodnică în demnitatea de
Arhiepiscop de A lba Iulia şi Sibiu şi Mitropolit al A rdealului, unde aţi
urcat după o îndelungată lucrare în învăţăm întul teologic universitar din
ţară şi din străinătate, iniţiind mai m ulte generaţii de slujitori ai S fin 
telor Altare în frum useţile sfintei noastre Ortodoxii. Cei ce v-au avut
arhipăstor cunosc bine că, muscelean de obîrşie fiind, v-aţi identificat
întru totul cu vrerile şi aspiraţiile clerului şi credincioşilor din bătrîna
Moldovă. A ţi aureolat acest jilţ cu strălucirea teologului cărturar, cu
virtuţile bărbatului ridicat din popor şi cu acea dulceaţă a unei inimi
de părinte, gata oricînd să ajute şi să dăruiască. Astăzi, după trecerea
atîtor ani şi după pilduitoarele înnoiri binefăcătoare pe care le-aţi adus
în tot largul vieţii bisericeşti şi obşteşti din aceste ţinuturi, încredinţaţi
această cîrjă smereniei mele, chemat de Colegiul Electoral al Biseri
cii O rtodoxe Române să vă continui lucrarea ca fiu al plaiurilor sfintei
noastre M oldove, chemare care sporeşte îndatoririle şi răspunderile mele
pentru lucrarea ce-mi stă înainte.
A ţi înfăptuit pentru Mitropolia M oldovei şi Sucevei împliniri d eo 
sebite care vă.aşează de pe acum la loc de cinste şi aleasă vrednicie în
soborul celor mai de seamă ierarhi care au păstorit pe aceste mîndre ţin u 
turi româneşti. Paralel cu acestea, aţi fost purtătorul de cuvînt al între
gii Biserici O rtodoxe Române la consfătuiri panortodoxe şi la conferin
ţele internaţionale-creştine, unde aţi adus contribuţii personale la în ţe 
legerea problemelor care frămîntă lumea creştină în vrem ea noastră, la
netezirea drumului de apropiere între Biserici şi confesiuni religioase,
la încorporarea, de către acestea, în preocupările lor, a năzuinţelor o m e 
nirii contemporane pentru pace şi dreptate socială, pentru respectul d e m 
nităţii umane, pentru abolirea discriminărilor rasiale şi naţionale, p en 
tru crearea unei atmosfere de colaborare şi pace în lume, bucurîndu-vă
pretutindeni de înalte şi unanime aprecieri, contribuind din plin la spo
rul de prestigiu al sfintei noastre Biserici strămoşeşti.
Mitropolia M oldovei nu va uita niciodată că V -a avut în fruntea
ei, — iar eu, Mitropolitul ei de acum, împreună cu prea iubiţii mei fii
duhovniceşti, vă rugăm sâ nu ne uitaţi şi, mai ales, să nu ne lipsiţi
niciodată de sprijinul şi îndrumările înţelepte de care vo m avea trebu
inţă în împlinirea înaltei misiuni.
Stimate Domnule Preşedinte al Departam entului Cultelor,
V ă aflaţi de faţă la festivitatea întronizării mele ca Arhiepiscop al
Iaşilor şi Mitropolit al M oldovei şi Sucevei, înconjurat de reprezentanţi
ai puterii de stat din aceste părţi.. V ă d în această prezenţă dovada preţuirii pe care o acordaţi arhipăstorului, clerului şi credincioşilor orto
docşi din aceste locuri, pentru partea lor de muncă la opera de înflo
rire a scumpei noastre Patrii. Este un fapt al realităţilor obiective dir
ţara noastră, acela că precum în trecut, tot aşa şi în vrem ea noastră.
Biserica Ortodoxă Română, Ierarhii şi clerul fac trup comun cu maree
familie a poporului nostru şi înţeleg sâ slujească cu sfîntă dăruire, drep
tele năzuinţe ale întregului popor român hotârît să zidească pe aces:
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străvechi pămint strămoşesc o viaţă nouă, demnă şi prosperă pentru
toţi. în decursul noului e v care s-a deschis în ţara noastră acum treizeci
şi trei de ani, Biserica Ortodoxă Română a dovedit, nu o dată, că în ţe 
lege să-şi împletească destinele cu acelea ale poporului, să se bucure
împreună cu el pentru toate dobîndirile de pînă acum, şi să sprijine toate
eforturile sale în drumul spre bunăstare şi progres. Drept aceea, văd în
prezenţa Dvs., mărturia cea mai grăitoare a preţuirii de care se bucură
fiii Bisericii O rtodoxe Române din aceste plaiuri binecuvîntate şi vă rog
să transmiteţi înaltei noastre cîrmuirii de stat, personal Domnului
Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Republicii Socialiste România, sim ţă
mintele de respect şi adîncă recunoştinţă, de devotam ent şi sprijin h o 
tărît în neobosita activitate desfăşurată de conducătorii ţării noastre.
Prea Cucernici Părinţi şi iubiţi fraţi,
N eştiute sînt căile Domnului, pecetluite de taină sînt hotărîrile
Sale ! M ărturisesc cu sufletul deschis, că m -am simţit totdeauna co
pleşit de toate cîte mi-a arătat şi a făcut cu mine pînă acum bunul şi
atotm ilostivul Dumnezeu. Sub inspiraţia şi la chemarea lui Sfîntă, am
pornit de mic copil din casa părintească şi am intrat în viaţa de m înăs
tire, mînat de fiorul luminii şi al virtuţilor evanghelice. D um nezeu mi-a
purtat paşii către şcolile în care mi-a fost dat să pătrund în sanctuarul
sfintei teologii. Prin purtarea Sa de grijă mi-au fost încredinţate, rînd
pe rînd, diferite dregătorii bisericeşti, pînă la cea de astăzi, cînd urc
treptele jilţului de Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al M oldovei şi
Sucevei. Să-mi fie îngăduit, pentru aceea, a-mi pleca genunchii înaintea
Sa şi a-I aduce prinosul m eu de smerită închinare, izvorîtă dintr-o inimă
care năzuieşte să slujească Sfîntul Altar şi Patria scumpă cu credincioşie
şi dăruire. Să-mi fie, de asemenea, îngăduit ca şi din această măreaţă
Catedrală, să înalţ cuvînt de laudă şi de preţuire pentru clerul şi credin
cioşii din Mitropolia Olteniei, pentru tot lucrul cel bun şi folositor săvîrşit de ei la îndem nul Ierarhului lor. îi port în suflet cu toate fru m u 
seţile inimii lor care vibrează puternic în păstrarea dreptei credinţe şi
a datinilor strămoşeşti atît de bogate în străvechiul ţinut românesc din
tre Carpaţi, Dunăre şi Olt.
Prea Fericirea Voastră,
Stimate Domnule Preşedinte al Departam entului Cultelor,
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi şi iubiţi credincioşi,
Cobor cu gîndul în adîncimea veacurilor care s-au scurs de cînd
există viaţa bisericească organizată pe pămîntul M oldovei şi Bucovinei,
şi înaintea minţii îmi apar chipuri luminate de ierarhi, care s-au aflat
în jeţuri arhipăstoreşti la Suceava şi la Iaşi, vestitori ai Evangheliei,
păstori ai dreptei credinţe, cărturari luminaţi, ctitori de biserici, m înăs
tiri şi aşezăminte pentru luminarea poporului, harnici întocmitori de cărţi,
cronicari şi poeţi, oameni de artă şi cultură, luptători pentru apărarea
iiinţei şi unităţii neamului nostru, ocrotitori ai mulţimilor oropsite şi
obidite. Mă voi inspira din viaţa şi din lucrarea tuturor acestora, p en 
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tru. ceea ce mi se cade să fac de astăzi înainte din locul pe care ei l-au
cinstit şi l-au împodobit de glorie nepieritoare. Chipurile şi vredniciile
lor mă îndreaptă la izvoarele nesecate ale Ortodoxiei româneşti care,
în trecutul neam ului nostru m ult vitregit dar niciodată biruit, a fost pa
văza graiului străbun şi ancora neclintită a păstrării unităţii noastre n a 
ţionale. Desprind din rîndul lor pe marele şi eruditul teolog Irineu Mihălcescu, precum şi pe cel ce şi-a agonisit num ele de părinte al orfa
nilor din Mitropolia M oldovei şi Sucevei şi a adus mesajul evanghelic al
*Apostolatului social», pe vrednicul de amintire Justinian Marina şi apoi
patriarhul de aproape trei decenii al Bisericii O rtodoxe Rom âne, care
în vrem uri de zori noi în ţara noastră au oblăduit duhovniceşte această
Mitropolie.
Privesc departe, dincolo de zidurile acestei măreţe catedrale m itro
politane, ctitoria marelui V en ia m in Costache, şi văd pe tot întinsul M o l
dovei şi Bucovinei, ctitoriile străvechi ale voievozilor : mînăstiri, bise
rici şi schituri de neasemuită frum useţe şi originalitate, care constituie
pînă astăzi nepreţuite valori ale patrimoniului nostru cultural naţional,
mărturii ale evlaviei şi ale geniului creator al poporului nostru. E de
la sine înţeles, că mă voi îndrepta către aceste vetre de viaţă şi de cul
tură străbună, cu părintească grijă şi cu sim ţăm întul respectului pentru
acest tezaur naţional.
«N ădejdea, bucuria sau cununa laudei» (I Tes. III, 19) unui ierarh
al Bisericii lui Hristos, au fost şi sînt şi astăzi, potrivit cuvîntului d u m 
nezeiescului A postol Pavel, clerul şi credincioşii încredinţaţi spre păs
torire. A m preţuit şi preţuiesc după cuviinţă aportul lor în vederea d u 
cerii la bun sfîrşit a strădaniilor ce se cer unui chivernisitor de Eparhie,
împărtăşind acest crez, mă gîndesc la sfinţiţii slujitori ai sfintelor al
tare din aceste părţi, la neobosiţii monahi şi rîvnitoarele monahii din
sfintele mînăstiri, binecunoscuţi pentru pregătirea lor teologică şi prin
zelul lor pastoral, însufleţiţi în păstrarea unităţii de credinţă, în chivernisirea cu trezvie a «dum nezeiescului har încredinţat lor prin pune
rea mîinilor» (II Tim. I, 6) şi statornici în sprijinirea muncii avîntate
a harnicului nostru popor. La rîndul lor, bunii şi blajinii credincioşi
m oldoveni mărturisesc prin graiul evla viei lor curate, iubire şi respect
faţă de Biserica moşilor şi strămoşilor lor, şi faţă de slujitorii ei. Prin
hărnicia lor în muncă, ei adeveresc totodată adînca şi pilduitoarea con
ştiinţă cetăţenească, iar prin păstrarea cu neştirbire a tradiţiilor străbune
şi prin deschiderea lor faţă de orînduirea cea nouă şi dreaptă din ţara
noastră, dovedesc ataşament şi hotărîre de neclintit în făurirea viitoru
lui luminos al poporului nostru. Pe bună dreptate, unor asemenea cre
dincioşi li se potriveşte m inunat de bine lauda apostolică adresată tesalonicienilor, fiindcă ei «sînt slava noastră, ei sînt bucuria noastră» (I Tes.
II, 20) a ierarhilor şi a întregului cin bisericesc.
t i u numai ca fiu al plaiurilor m oldovene aduc aceste încredinţări,
ci şi ca împreună-slujitor cu ei din acei ani de grea cumpănă şi su/erinţă de după război, cînd le-am simţit sufletul mare, spiritul de jertfeinicie şi dăruire, răbdare şi mărinimie, pe măsura inimii generoase c
strămoşilor noştri. Pe aceste vrednicii, ca pe nişte adevărate pîrghii
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trainice, îmi voi bizui strădania de Ierarh şi părinte duhovnicesc. In
împlinirea acestei înalte şi grele demnităţi la care sînt chem at, voi avea
în cuget m ereu marile adevăruri tălmăcite de Sfîntul Grigorie de N a zianz :• «Pentru a păstori pe alţii este de neapărată trebuinţă să te înţelepţeşti dintîi tu şi pe urmă să înţelepţeşti pe alţii, să devii dintîi tu
o lumină şi pe urmă să luminezi pe alţii, dintîi să te apropii tu de
Dumnezeu şi apoi să apropii de El şi pe alţii» *.
Iubiţii mei fii duhovniceşti,
Stăpînit de aceste convingeri păşesc în noul drum de slujire pe fru 
moasele plaiuri m oldovene şi bucovinene, presărate cu urmele n em u 
ritoare ale vitejiei strămoşilor noştri şi înmiresmate de farmecul şi h a :
rul făuritor de artă, de poezie şi de grai străbun, «dulce ca un fagure
de miere». Pornesc cu nădejdea în ajutorul Duhului Sfînt care pe cele
cu lipsă le împlineşte, cerînd mijlocirile Sfîntului Mare M ucenic
Gheorghe şi ale Sfîntului Ioan cel N o u din cetatea Sucevei, care revarsă
binefaceri duhovniceşti, mărturisind din veac în veac, dîrzenia cu care
A lexandru cel Bun a apărat şi a întărit neatîrnarea ţării sale şi auto
cefalia Mitropoliei lui Iosif I Muşat, precum şi rugăciunile bineplăcutei
lui Dumnezeu Cuvioasa Parascheva, ale cărei sfinte moaşte sînt cins
tite pe pămîntul României mai ales de pe vrem ea marelui vo ie vo d al
culturii româneşti, V asile Lupu.
Gîndindu-mă la moştenirea bogată din trecutul acestui istoric scaun
vlădicesc şi oprindu-mă la agonisita culturală, duhovnicească şi gos
podărească din timpul arhipăstoririi binecuvîntate a Prea Fericitului Pa
triarh Iustin, îmi dau seama de cinstea ce mi se face de a fi înălţat ca
Arhiepiscop şi Mitropolit în aceste «curţi ale Domnului», din fosta capi
tală a M oldovei. Împreună cu harnicii colaboratori de la Centrul Epar
hial, în frunte cu tînărul Episcop-vicar, prea iubitul m eu frate întru arhierie, Adrian Botoşăneanul, cu părinţii protoierei, cu slujitorii altarelor
şi mai cu osebire cu Consiliul şi Adunarea eparhială v o m face totul p en 
tru a păstra şi a continua moştenirea scumpă lăsată nouă. Sfintele m înăs
tiri cu vieţuitorii lor, locaşurile de închinare cu slujitorii lor ne vor fi p u 
rurea la inimă. Teascurile mitropolitane, orînduite şi preînnoite cu m a 
şini moderne, în incinta Mînăstirii Golia — lucrare iniţiată şi începută
— readuce în contemporaneitate rolul cultural al Mitropoliei M oldovei,
cunoscut în vrem ea neuitaţilor mitropoliţi Varlaam, Dosoftei, V eniam in
Costache şi alţii. N e bucurăm mult, de asemenea, de starea înfloritoare
a Seminarului teologic, ca şi de Tipografia care înm ănunchează cerin
ţele pentru formarea slujitorilor sfintelor altare şi pentru orientarea lor
teologică, istorică şi culturală prin prestigioasa revistă mitropolitată a
celor două Eparhii din Mitropolie : Arhiepiscopia Iaşilor şi Episcopia
Romanului şi Huşilor.
îm preună cu Ierarhii Mitropoliei vo m chibzui în călăuzirea aces
tor activităţi şi aşezăminte în lumina îndrumărilor Sfîntului Sinod şi
* C uvîntare apologetică, elogiu Sifiîntuilui Vasile cel Mare, trad. Pr. Donos, Iaşi,
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a Prea Fericirii V o a stre, şi în duhul sprijinirii vieţii multilateral dezvol
tate din ţara noastră. V o m arăta ataşament hotărît înaltelor idealuri ale
poporului nostru, de făurirea viitorului său luminos în pace şi coope
rare internaţională, precum şi nobilelor principii care l-au înălţat în faţa
lumii întregi prin atitudinea sa dîrză de apărare şi promovare a ideilor
de statornicire a unei păci trainice de făurire a unei lumi mai drepte
şi mai bune, fără asurzitorul zăngănit de arme şi fără primejdia celor
nucleare.
V iziunea largă a O rtodoxiei noastre româneşti ne arată ca pe nişte
vrednici slujitori ai dreptei credinţe străbune şi sprijinitori ai muncii
încordate depuse de poporul nostru pentru înlăturarea urmărilor rămase
de la îngrozitorul seism, pentru împlinirea şi depăşirea planurilor gos
podăreşti ale ţării noastre. Dragostea de patrie şi de toate comorile ei
nemuritoare, iubirea de neam şi de lege, preţuirea omului şi a va lo 
rilor create de el de-a lungul istoriei, ataşamentul faţă de orînduirea
dreaptă a poporului nostru, se vor îm pleti neîncetat în lucrarea noas
tră de ierarh al Bisericii, îndrum înd întreaga obşte dreptmăritoare pe
acest drum lum inos.
N e-au rămas tuturor adînc întipărite în suflet recentele vizite ale
Preşedintelui ţârii noastre, Nicolae Ceauşescu, în Ţara de Sus, prin e n 
tuziasmul şi încrederea desăvîrşită cu care minunaţii făuritori de viaţă
nouă din aceste părţi ştiu să cinstească pe conducătorii lor iubiţi. N um ai
un neam legat de pămîntul strămoşesc cu firele trecutului, dar şi cu
cele ale prezentului, unit în muncă, în crez, în simţiri, poate realiza o
asemenea frescă demnă de măreţia acestor ţinuturi' strămoşeşti şi de
epoca noastră luminoasă.
Pr£a Fericirea Voastră,
Stimate Domnule Preşedinte al Departamentului Cultelor,
Sînt profund mişcat de toate cîte îm i văd ochii astăzi şi de tot ceea
ce mi-aţi pus la inimă, Prea Fericirea Voastră, şi de tot ce s-a rostit
sub bolţile acestei măreţe catedrale. Priveliştea de acum nu va dispărea
din inima mea, iar auzul m eu îm i va păstra îndelung ecoul mărturisi
rilor şi încrederii îndreptate în m odestele m ele puteri.
Ceea ce acum sînt în stare a făgădui înaintea lui Dumnezeu,, a Prea
Fericirii Voastre şi a tuturor înalţilor şi m ult respectaţilor fraţi întru
Hristos, m em bri ai Sfîntului Sinod, precum şi a înalţilor reprezentanţi
ai autorităţilor de stat şi a scumpilor m ei fii duhovniceşti, este hotărîrea
izvorîtă din slujirea mea arhierească de a le împlini pe toate, potrivit
puterilor care sălăşluiesc în fiinţa mea, cu sfîntă şi înflăcărată rîvnă,
cu conştiinţa că «destoinicia noasfră este de la Dumnezeu, cel ce ne-a
învrednicit să fim slujitori ai N oului Testam entr nu ai literei, ci ai du
hului ; pentru că litera ucide, iar duhul face viu» (II Cor. III, 5—6).
M ulţum indu-vă din inimă tuturor pentru dragostea cu care m-aţi
întîmpinat şi m-aţi îmbrăţişat în m ijlocul frăţiilor voastre, înalţ gîndurile m ele către Dum nezeul luminilor, spre a-şi revărsa peste noi toţi
darurile Sale cele m întuitoare. A m in l
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Corul mitropolitan a intonat Imnul arhieresc şi Mulţi ani trăiască 1
A urm at un polihroniu în cinstea Prea Fericitului Părinte Iustin, Pa- .
triarhul Bisericii O rtodoxe Române, a noului-ales I. P. S. Teoctist, M i
tropolitul Moldovei şi Sucevei, a D-lui Ion Roşianu, Preşedintele D epar
tamentului Cultelor şi în cinstea tuturor celor de faţă.
în acordul Imnului arhieresc, Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin,
I. P. S. Teoctist, M itropolitul Moldovei şi Sucevei şi 'înalţii oaspeţi au
ieşit din biserică.
Afară, ca şi în biserică, numeroşi credincioşi aşteptau binecuvîntarea noului-ales M itropolit al Moldovei şi Sucevei.
*
Cu aleasă recunoştinţă şi înţelegerea deplină a colaborării Bisericii
Ortodoxe Române cu Statul Român s-au trimis din Iaşi telegram e de
mulţumire către D o m n ii: Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Republicii
Socialiste România şi M anea Mănescu, prim-ministrul G uvernului R. S.
România :
Domniei Sale,
Domnului NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele Republicii Socialiste România
Festivitatea de instalare a I. P. S. Teoctist ca Arhiepiscop al Iaşilor
şi Mitropolit al M oldovei şi Sucevei este pentru noi un minunat prilej
de a vă mărturisi din nou gîndurile noastre de adîncă recunoştinţă şi
aleasă cinstire ce le purtăm Domniei Voastre, fiu de îhaltă vrednicie al
poporului român, conducător înflăcărat şi însufleţit de jertfelnică dă
ruire, ctitor înnoitor al Patriei noastre socialiste.
V ă m ulţum im cu caldă recunoştinţă pentru înţelegerea largă ară
tată Bisericii strămoşeşti, pentru condiţiile de care se bucură dreptcredincioşii şi clericii, pentru neprecupeţitul ajutor material acordat în
restaurarea m onum entelor istorice bisericeşti, parte integrantă a pa
trimoniului cultural-naţional. A ceste comori oglindesc deopotrivă m ăies
tria artistică a înaintaşilor, dar şi pagini condensate ale istoriei zb u ciu 
mate a poporului român, neînfricat în lupta pentru dobîndirea şi apă
rarea neatîrnării sale.
Inconjurîndu-vă cu dragostea noastră fierbinte, vă încredinţăm Dom
nule Preşedinte, că Biserica Ortodoxă Română, ierarhii şi clericii se
vor afla cu lealitate alături de vrednicul nostru popor sprijinind n eco n 
tenit strădaniile şi eforturile ce se depun pentru libertatea, independenţa
şi suveranitatea Patriei, statornicirea dreptăţii şi omeniei, triumful pă
cii şi adîncirea legăturilor de cooperare şi prietenie cu toate popoarele
lumii.

t Iustin
Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române
Mitropolia Moldovei şi Sucevei
Iaşi, 9 octombrie 1977
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Domniei Sale
Domnului M A N E A M ÂN ESC U
Prim-ministrul Guvernului R. S. România
înscăunînd, astăzi, 9 octombrie 1977, pe Înalt Prea Sfinţitul Teoctist
la cîrma Mitropoliei M oldovei şi Sucevei, vă aducem Dumneavoastră,
cum şi înaltei conduceri de stat prinos de aleasă recunoştinţă pentru
înţelegerea largă arătată Bisericii strămoşeşti, pentru condiţiile de libertate în care dreptcredincioşii călăuziţi şi îndrumaţi de clerici îşi îm pli
nesc nevoile lor sufleteşti.
Totodată, vă încredinţăm că Biserica Ortodoxă Rom'ână va sprijini,
ca şi pînă acum, strădaniile înţelepţilor conducători ai Patriei noastre
scumpe pentru viaţa nouă care se zideşte cu hărnicie pilduitoare pe înal
tele principii ale dreptăţii şi omeniei, pentru belşugul, bunăstarea şi f e 
ricirea întregului popor şi pentru pacea lumii.

t Iustin
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Iaşi, 9 octombrie 1977
w

La ora 14r în sala de recepţie a Arhiepiscopiei Iaşilor a avut loc o
masă oficială oferită de Conducerea Arhiepiscopiei Iaşilor în cinstea
instalării noului arhiepiscop şi mitropolit.
Luînd cuvîntul P. C. Pr. Constantin Sîrbu, vicar-adm inistrativ al A r
hiepiscopiei Iaşilor, a salutat prezenţa înalţilor ierarhi în frunte cu Prea
Fericitul Părinte Patriarh Iustin şi prezenţa D-lui Ion Roşianu, Preşe
dintele Departamentului Cultelor.
Şirul cuvîntărilor a fost deschis de I. P. S. N icolae, Mitropolitul Ba
natului, care, în numele Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
a spus:
Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite Părinte Patriarh Iustin,
Stimate Domnule Preşedinte al Departamentului Cultelor,
II. PP. SS. membri ai Sfîntului Sinod,
Distinşi oaspeţi şi invitaţi
Prea Fericitul Părinte Patriarh a apreciat că este potrivit, ca în n u 
m ele său şi al Sfîntului Sinod, să se rostească încă o dată cuvînt de
cinstire pentru acum-instalatul Mitropolit al M oldovei şi Sucevei, ală
turi de acela pe care însuşi l-a grăit în măreaţa catedrală a Iaşilor.
Nici nu se putea într-alt fel, dacă ţinem seama de unanimitatea cu
care membrii înaltului for de conducere a Bisericii — împreună cu m a jo 
ritatea covîrşitoare a Colegiului Electoral Bisericesc — a socotit vrednic
pe I. P. S. Teoctist să urce treptele jilţului arhieresc al de Dumnezeupăzitelor plaiuri din partea de soare-răsare a sfintei glii strămoşeşti.

V I A Ţ A BISERICEASCĂ

871

Raţiunile opţiunii noastre au fost m ulte şi ele ţin de vrednicii d o 
vedite de cel ales pe parcursul multor ani de remarcabile o s te n e li; au
fost deja puse în lumină şi o vor mai face şi alţi vorbitori.
In ce mă priveşte, îngăduiţi-mi să mă refer la faptul că proaspătul
întîistătător al Mitropoliei M oldovei şi Sucevei, după ce, originar din
părţile Botoşaniului fiind, a împlinit aici funcţiuni de răspundere, şi-a
continuat activitatea ca ierarh la Centrul patriarhal, apoi în Eparhiile
Aradului şi o vrem e a Oradiei, pe timpul vacanţei şi, în fine, ca m itro
polit al Olteniei. Astfel, I. P. S. Sa a lăsat urme adînci de binecuvîntate
strădanii în mai toate colţurile pămîntului românesc şi a acumulat în
fiinţa sa cîte o părticică din fiecare loc unde a rămas o vrem e mai scurtă
sau mai îndelungată. Cine era deci mai potrivit să vină acolo und^e este
atît de vie conştiinţa unităţii româneşti, unde «hora unirii» o repetă şi
ceasul, măsurătorul fără greş al timpului ?
înalt Prea Sfinţite Teoctist,
Străbatem o epocă minunată, cînd poporul nostru condus de în ţe 
lepţi diriguitori şi însufleţiţi de înalte idealuri construieşte un om nou şi
o viaţă nouă, cînd se obţin înfăptuiri epocale puse în slujba progresului
şi a păcii, cînd s-a desăvîrşit neatîrnarea statului şi unitatea conştiin
ţelor, cînd num ele primului cetăţean al ţârii şi ţara însăşi se găsesc la
loc de deosebită cinste în opinia mondială, cînd România reprezintă mai
mult decît oricînd pe plan internaţional.
Totodată, sîntem martorii afirmării Bisericii O rtodoxe Române ca
factor pozitiv în m ersul înainte al Patriei iubite, sprijinind acasă şi peste
graniţe înfăptuirea mai-binelui, participînd la edificarea păcii şi contri
buind la apropierea ori înfrăţirea religiilor, Bisericilor şi credincioşilor
de pretutindeni, ostenind pentru propăşirea O rtodoxiei ecumenice.
Pe toate aceste plaiuri sîntem conştienţi că nimic nu s-ar fi putut
şi nu se va putea realiza, decît prin unire şi bună înţelegere — unire
desăvîrşită în cadrul poporului nostru, unire în cuget şi în simţiri pe
drumul progresului, păcii şi neatîrnării, unitate şi frăţietate în slujirea
idealurilor scum pe umanităţii contem porane.
Sîntem siguri, I. P. S. Voastră că, avînd zestrea de care aminteam,
veţi promova aici în Iaşi întocmai antecesorului I. P. S . Voastre, Prea
Fericitul Patriarh Iustin, unitatea odrăslitoare de mari înfăptuiri care
să stim uleze pe dreptcredincioşii m oldoveni la a munci şi în viitor cu
dăruire pentru ridicarea Patriei pe noi trepte de fericire, la a sprijini
permanent Biserica căreia aparţin să-şi împlinească sacrele rosturi ce-i
revin.
Fie ca această activitate să vă fie cît mai îndelungată şi încununată
de roade cît m ai bogate.
Intru m ulţi şi fericiţi a n i !
în numele clerului şi credincioşilor din Eparhia Romanului şi H u 
şilor a luat cuvîntul P. S. Eftimie Bîrlădeanul, A rhiereu-vicar al acelei
E p isco p ii:
*
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Prea Fericite Părinte Patriarh,
»
Mult Stimate Domnule Preşedinte al Departamentului Cultelor,
în a lt Prea Sfinţite Mitropolit Teoctist,
Venerabili membri ai Sfîntului Sinod,
Distinşi comeseni,
Prin purtarea de grijă a bunului D um nezeu, în viaţa Sfintei
Biserici O rtodoxe Rom âne, au avut loc, în vrem ea din urmă, evenim ente
care au adus schimbări m enite să sporească slujirea noastră către D um 
nezeu şi către oameni, în m ijlocul unei societăţi în continuă şi v r e d 
nică transformare. Printre aceste evenim ente, la loc de cinste, se află
ridicarea I. P. S. Mitropolit Iustin la treapta de Patriarh al Bisericii O rto 
doxe Române şi alegerea I. P. S. Teoctist ca Mitropolit al M oldovei şi
Sucevei. De aceea, a precizat P. S. Eftimie, «în num ele Episcopiei Rom a
nului şi Huşilor, ca reprezentant al P. S. Episcop Partenie, încredinţăm
pe I. P. S. Mitropolit Teoctist de dragostea şi fiasca noastră ascultare...
Să trăiţi mulţi şi fericiţi a n i !».
Din partea Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Iaşilor a vorbit P. C.
Sa Constantin Sîrbu, vicar-adm inistrativ, subliniind faptele înaintaşilor
şi asigurînd pe noul-ales de deplină colaborare.
«Vă asigurăm I. P. S. M itropolit că în noua dem nitate în care aţi
păşit acum, vă vom însoţi cu deplină ascultare şi supunere şi vom munci
fără şovăire pentru a da viaţă m ăreţelor gînduri care vă călăuzesc în
luminoasa activitate chiriarhală...
Să trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani înalt Prea Sfinţite Părinte M i
tropolit!».
în numele corpului didactic de la Institutul teologic din Bucureşti,
unde pentru o perioadă de timp, I. P. S. M itropolit Teoctist a fost rector,
ca şi în numele Corpului didactic al Institutului teologic din Sibiu, a luat
cuvîntul P. C. Pr. Mircea Chialda, rectorul Institutului teologic din
Bucureşti. P. C. Sa a scos în evidenţă calităţile deosebite de ierarh-organizator ale I. P. S. Mitropolit Teoctist şi simţul său practic.
A rătînd aleasa preţuire pentru noua sarcină a I. P. S. Mitropolit
Teoctist, vorbitorul a subliniat încrederea şi preţuirea slujitorilor din
acea eparhie care au fost învăţăcei ai Institutului teologic din Bucu
reşti şi fii duhovniceşti ai I. P. S. Sale.
De aceeaşi preţuire se bucură I. P. S. M itropolit Teoctist şi din
partea Corpului didactic al Institutului teologic-catolic din Iaşi, aşa cum
arăta P. C. Sa Pr. Petru Gherghel, rectorul acelui Institut.
In continuare, a luat cuvîntul DI. Simion Caufmann, preşedinte al
Comunităţii mozaice din Iaşi.
Apreciind în mod deosebit munca, priceperea şi proiectele în curs
de realizare ale fostului Mitropolit dr. Iustin Moisescu, azi Prea Feri
citul Patriarh Iustin, P. C. Pr. Scarlat Porcescu, a exprim at toată admi
raţia sa ca preot şi ca vicar adm inistrativ al Arhiepiscopiei laşilor încă
de acum douăzeci de ani.
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îndreptîndu-şi gîndurile către noul mitropolit al Moldovei şi Sucevei,
i-a urat numai sănătate şi prosperare : «Bine aţi venit acasă, I. P. S.
Părinte Teoctist», a încheiat vorbitorul.
Din partea A dunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor a vorbit Dl.
prof. univ. dr. Gh. Chipair.
Profilul de slujitor şi predicator al Prea Fericitului Părinte Patriarh
Iustin a fost cu măiestrie creionat de P. C. Pr. Constantin Nonea, ecle
ziarhul Catedralei m itropolitane din Iaşi, iar pe noul mitropolit l-a în 
credinţat de ascultare şi desăvîrşită colaborare.
Luînd cuvîntul, P. C. Pr. Ioan Surducan din S.U.A., şi-a arătat marea
bucurie de a fi slujit şi a fi de faţă la un asem enea evenim ent emoţionant.
In numele preoţilor din Arhiepiscopia Iaşilor a vorbit P. C. Pr.
M. Gheorghiu, protopop de Botoşani, locul de naştere al I. P. S. M i
tropolit Teoctist.
în numele Cultelor neoprotestante din R. S. România a luat cu v în 
tul Pastorul adventist Radu Ştefan.
Deosebite aprecieri la adresa noului-ales au fost aduse de Pr. T eo
dor Bodnar, din Iaşi, iar poetul George Lesnea a închinat cîteva v e r 
suri noului Întîistătător al Arhiepiscopiei Iaşilor şi Mitropolit al M ol
dovei şi Sucevei.
P. Cuv. Arhim. stareţ Dionisie V elea, în alocuţia sa, a apreciat
viaţa şi activitatea noului instalat ca cel ce provine din rîndul m ona
hilor mînăstirilor moldovene. Vorbitorul a asigurat pe «stareţul de drept»
al monahilor şi monahiilor din Arhiepiscopia Iaşilor de tot sprijinul
şi cuvenita «smerenie şi închinare». '
încheind, P. Cuv. Sa a asigurat pe Prea Fericitul Părinte Patriarh
Iustin şi pe I. P. S. M itropolit Teoctist că tot ceea ce s-a înfăptuit va fi
păstrat ca odor sfînt şi va fi transmis urmaşilor aşa cum a fost primit.
La sfîrşit, mulţumind tuturor a luat cuvîntul I. P. S. Mitropolit Teoc
tist, spunînd printre altele :
«Prea Fericite Părinte Patriarh,
Stimate Domnule Preşedinte al Departamentului Cultelor,
II. PP. SS. şi PP. SS. Ierarhi,
Prea Cucernici şi Prea Cuvioşi Părinţi,
Stimaţi invitaţi,
Sînt copleşit, într-adevăr, de tot ceea ce s-a rostit aici. După cum
am m ărturisit în faţa Sfîntului altar, am păşit cu fiorul răspunderii în
sanctuarul acesta al Sfintei Mitropolii a M oldovei şi Sucevei, pentru
a sluji Biserica şi credincioşii noştri la tot ceea ce este bine şi folositor,
aşa cum a fost şi înainte şi după o îndelungată păstorire atît de rodnică
a Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin».
Exprimîndu-şi adm iraţia pentru tot lucrul bun, I. P. S. Sa a precizat :
«îmi dau seama ce înseam nă o înfăptuire, raportată mai cu seamă la
spiritul gospodăresc, la opera artistică şi cea culturală cum este cea
săvîrşită aici la M itropolia M oldovei şi mă voi strădui să continui...».
Prea Fericirea Voastră, a continuat înaltul ierarh, «înconjurat de
această încredere şi de aceste cuvinte care s-au rostit astăzi, aici, vă
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exprim hotărîrea mea fermă că îm preună cu membrii Consiliului Epar
hial, ai Permanenţei, ai Adunării Eparhiale... vom merge pe această cale
luminoasă pe care aţi trasat-o Prea Fericirea Voastră, cu stăruinţă şi
cu încredere...».
A dresîndu-se Domnului Ion Roşianu, Preşedintele Departamentului
Cultelor, înaltul ierarh a precizat : «Asigur pe Domnul Preşedinte al
Departamentului Cultelor şi pe colaboratorii domniei sale de bunul mers
al treburilor noastre bisericeşti şi de păstrarea patrimoniului culturalnaţional...
M ăreţia zilei de astăzi, aşa cum arăta Prea Fericitul Părinte Patriarh
Iustin, în biserică, o datorăm condiţiilor noi de viaţă din ţara noastră,
condiţii de libertate constituţională şi pentru cultele religioase.
Climatul ecumenist s-a vădit şi aici luînd parte la această bucurie
a Bisericii Ortodoxe Române şi reprezentanţi ai altor culte şi, acest fapt
m-a bucurat atît pentru prezenţă cît şi pentru cuvîntul lor.
M-a mîngîiat prezenţa, slujirea-îm preună şi cuvîntul părinţilor fraţi
de peste ocean...».
I. P. S. M itropolit Teoctist a î n c h e i a t :
«în aceste momente, aflîndu-mă, aduc cuvînt de recunoştinţă cuvenit
celui mai iubit fiu al poporului nostru, neobositul conducător al Patriei
noastre, Domnul Preşedinte Nicolae Ceauşescu, căruia din toată inima
îi dorim mulţi ani spre a ridica România nouă pe cele mai înalte trepte
de progres, civilizaţie şi fericire».
întreaga suflare a cîntat «Mulţi ani trăiască !».
♦

Vineri, 14 octombrie 1977, fiind şi prăznuirea Cuvioasei Maicii noas
tre Parascheva, protectoarea credincioşilor ortodocşi din Moldova şi din
toată Biserica O rtodoxă Română, I. P. S. Teoctist, Mitropolitul Moldovei
şi Sucevei a slujit pentru întîia oară în calitate de Arhiepiscop al Iaşilor.
La sfîrşitul slujbei, înaltul ierarh a vorbit despre importanţa sărb ă
torii de 14 octombrie pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română în ge
neral şi pentru credincioşii Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, în special :
«Sfîntă Parascheva este şi simbolul unităţii noastre de credinţă, de sim
ţire şi de dragoste creştină românească...».
în încheierea cuvîntului său, I. P. S! Mitropolit Teoctist a îndemnat
pe credincioşi să-şi păstreze credinţa cea adevărată şi să contribuie p e r
m anent la mai binele aproapelui, aşa cum a făcut şi Cuvioasa Maica
noastră Parascheva.
îm părtăşind tuturor binecuvîntâri arhiereşti, corul şi credincioşii au
cîntat Imnul arhieresc.
Aşa au luat sfîrşit festivităţile prilejuite de alegerea şi instalarea
I. P. S. Teoctist ca Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi
Sucevei.
P. Diac-HUREZI

DESCHIDEREA NOULUI AN ŞCOLAR 1977 - 1978
LA SEMINARIILE TEOLOGICE EPARHIALE
Precedate de sesiunea de examene din luna septembrie şi de perioada de muncă
patriotică din timpul campaniei de strîngere a recoltei — porumb, struguri etc. —-muncă efectuată de către toţi elevii seminarişti în cadrul unor ferme şi cooperative
agricole de producţie sub supravegherea cadrelor didacti.ce, — la începutul lui noiem
brie '1977 s-*au deschis oficial cursurile noului an şcolar 1977— 1978 la toaite Seminariile
teologice eparhiale, iar în prima decadă a acestei luni au avuit loc, în fiecare şcoală,
potrivit unei vechi tradiţii, festivităţile care marchează acest eveniment. La aceste
festivităţi, au participat fie chiriarhii eparhioţi, fie delegaţii acestora, precum şi repre
zentanţii Departamentului Cultelor.
Însemnăm în rîndurile de mai jos cîteva fapte, gînduri şi idei de la aceste ser
bări de început de an şcolar.
La Seminarul teologic din Bucureşti. — Cursurile anului şcolar 1977/1978 au în 
ceput la 1 noiembrie, dar deschiderea festivă a avut loc pe data de 9 noiembrie, zi de
bucurie pentru toţi elevii Seminarului teologic ca şi pentru corpul profesoral. La des
chidere au participat P. S. Roman Ialomiţeanul, episcop-vicar, ca delegat al Prea Feri
citului Părinte Patriarh Iustin, reprezentantul Departamentului -Cultelor, P. C. Ioan
Negruţiu, inspector general bisericesc, profesorii, elevii şd părinţii acestora.
Festivitatea a început cu sluj'ba Te-Deum-ului oficiată în biserica Radu Vodă de
P. C. Părinţi profesori N icolae Bordaşiu, Damian Ionescu şi Gheorghe Calciu-Dumitreasa. Răspunsurile au fost date de elevii seminarişti rînduiţi la cele două strane,
sub conducerea P. C. diac. prof. Marin Velea. A urmat apoi cuvîntul de deschidere
rostit de P. C. Arhim. Veniamin Micle, directorul Seminarului teologic.
' In cuvîntarea rostită, P. Cuv. Sa a arătat că acest nou an şcolar se deschide sub
auspicii cu totul deosebite : în fruntea Bisericii Ortodoxe Române se găseşte un nou
arhipăstor, Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, a cărui preocupare pentru promo
varea teologiei fin general şi a învăţămîntului teologic, în special, este binecunoscută.
Prin deosebita sa purtare de grijă faţă de acest Seminar teologic, atît de greu încercat
de cutremurul din 4 martie 1977, începutul acestui an şcolar s-a putut face la timp,
asigurîndu-se elevilor sălile de clase necesare pentru ţinerea cursurilor şi dormitoa
rele, în condiţii mulţumitoare, urmind ca pînă la sfîrşitul anului 1977 şi restul clădirii,
în reparaţie în prezent, să fie dat în folosinţă. Vorbitorul a arătat că în perioada
campaniei de strîngere -a recoltei de toamnă, elevii au prestat muncă patriotică în
grupuri organizate la diverse ferme agricole (Ivăneşti, Piatra, Pietroşani şi Naipu), unde
au avut un comportament e x c e p ţio n a l; au muncit cu sîrg, contribuind la strîngerea
recoltei de pe cîmp şi realizînd şi venituri băneşti pentru şcoală. Totodată şi-au atras
mulţumirile şi laudele conducerii I.A.S.-urilor respective.
In încheiere, vorbitorul a arătat că datoria elevilor este d e a învăţa, de a fi
t

cinstiţi şi credincioşi lui Dumnezeu şi patriei. A mulţumit apoi Prea Fericitului Părinte
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Patriarh Iustin pentru grija ce o poartă Seminarului teologic, profesorilor, elevilor,
precum şi Departamentului Cultelor pentru solicitudinea arătată cu diferite prilejuri.
După cuvîntarea Părintelui director, corul elevilor sub conducerea Pr. prof.
Marin V elea a intonat cîntările Taina creştinătăţii, pe melodie psaltică şi Rugăciune,
compoziţie de Anton Uncu.
La sfîrşitul programului festiv, a luat cuvîntul P. S. Episcop-vicar Roman Ialomiţeanul, care în cuvinte calde, părinteşti, a dat elevilor o sumă* de sfaturi duhovniceşti
şi pedagogice. P. S. Sa a arătat că tradiţia ortodoxă a îmbinat totdeauna rugăciuneacu munca manuală, cu studiul intelectual, cu meditaţia la cele sfinte, — elevii semi
narişti de astăzi fiind implicit continuatorii acestei frumoase tradiţii, care trebuie să
facă din ei preoţi vrednici, plini de credinţă şi evlavie, buni liturgihisitori şi destoinici
chivernisitori ai sfintelor locaişuri, precum şi devotaţi cetăţeni, cu dragoste fierbinte
ţaţă de patria şi de poporul din care fac parte.
4

A urmat agapa comună, în timpul căreia_s-a făcut o apropiere şi mai simţită intre
oaspeţi şi corpul profesoral. Prea Sfinţitul Roman Ialomiţeanul a dat' îndemnuri şi sfa
turi profesorilor în vederea unei cît mai bune desfăşurări a procesului de învăţămînt
şi de educaţie duhovnicească şi cetăţenească pe anul şcolar deschis festiv astăzi.
La Seminarul teologic din Buzău. — Seminarul teologic din Buzău şi-a deschis
porţile pentru noul an şcolar 1977— 1978 la data de 1 octombrie a.c. Cursurile însă au
început la 1 noiembrie, în luna octoimjbrie profesorii şi elevii şcolii, sprijinitori activi
ai strădaniilor poporului nostru muncitor, au participat la campania de recoltare a
porumbului şi zarzavaturilor de pe terenurile IA.S. Buzău. Pentru aportul adus de
către această şcoală în campania de recoltare, I.A.S. Buzău, apreciind munca depusă
de elevi şi profesori a adresat şcolii o scrisoare de mulţumire în care, printre altele se
spune : «Ţinem să apreciem aportul substanţial al elevilor şi profesorilor şcolii dvs.,
care au participat activ la campania de recoltare. Considerăm că în acest fel, şi dvs.,
prin munca depusă, contribuiţi alături de toţi cetăţenii patriei noastre la măreaţa operă
de construire a societăţii socialiste... In încheiere am vrea să v ă adresăm încă o dată
multe mulţumiri pentru ajutorul dat şi pentru înalta conştiinţă cetăţenească şi atitu
dine fată de muncă, de care au dat dovadă -toţi elevii şi profesorii şcolii dumnea
voastră».
La 1 noiembrie a.c., a avut loc deschiderea oficială a noului an şcolar 1977— 1978,
iar la 14 noiembrie a avut loc festivitatea de deschidere a noului an şcolar.
Cu acest prilej, în paraclisul Sfintei Episcopii s-a oficiat de către Părinţii pro
fesori Mihai Gheorghe, Grigoraş Aurel, Popa loan şi ArhMiacon Tudor Mihalache
tradiţionalul Te-Deum, în care s-au înălţat rugăciuni de slavă şi de cerere către A tot
puternicul Dumnezeu, ca să binecuvînteze cu plinătatea harului ceresc începutul unui
an nou de muncă şcolară şi să reverse harul Sfîntului Duh peste toţi profesorii, ele
vii şi ostenitorii acestui Seminar teologic, făcîndu-i părtaşi de ocrotirea Sa cea sfîntă.
#

Au fost de faţă delegaţii centrelor eparhiale.
După oficierea Te-Deum-ului a vorbit P. C. Părinte director Teofil Dumiitrescu, care,
referindu-se la rolul şcolilor teologice în pregătirea intelectuală, morală, religioasă şî
cetăţenească a elevului seminarist, a subliniat că : «la baza activităţii noastre în munc*
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de pregătire a elevilor seminarişti pentru preoţie, vor sta următoarele principii şi
preocupări de căpetenie : a) însuşirea temeinică a cunoştinţelor teologice necesare v ii
torului p r e o t; b) strădania de a face din fiecare candidat la preoţie un om nou, un om
duhovnicesc, un om pregătit pentru ducerea la îndeplinire a apostolatului sacertodal
şi social, cerut de vremurile de înnoire pe care le trăim ; c) strădania de a insufla
elevilor seminarişti dragostea de patrie şi devotamentul faţă de conducătorii statului,
faţă de poporul muncitor şi de eforturile sale. Elevul seminarist trebuie să ştie şi să
înţeleagă că preotul nu se poate desprinde sau dezinteresa de realităţile vieţii sociale».
Pentru a se evidenţia şi mai mult rolul şcolilor teologice, în formarea viitorului
preot, Părintele director a adus un citat din scurta, dar frumoasa şi importanta cuvîntare pe care Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a rostit-o la festivitatea de închidere
a cursurilor de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţămîntul seminarial, ce s-au
ţinut în vara aceasta la Seminarul teologic de la Mînăstirea N e a m ţ : «Prezenţa noastră
aici arată importanţa deosebită* :pe care o acordă Biserica . învăţămîntului teologic.
Acordăm învăţămîntului teologic această deosebită importantă pentru că este chemat
să joace un rol de seamă în viaţa Bisericii. Se fac strădanii ca preoţii să fie la în ăl
ţimea vremii. Noi avem nevoie de preoţi ai zilelor noastre, pentru societatea noastră.
Astăzi avem nevoie să pregătim pe preotul care trăieşte activ în mijlocul poporului, cu
ochii aţintiţi la viaţa credincioşilor».
In încheiere, P. C. Părinte director Teofil Dumitrescu a exprimat simţăminte de
mulţumire şi recunoştinţă Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin, D-lui Ion Roşianu,
Preşedintele Departamentului 'Cultelor, I. P. S. Arhiepiscop Antim Nica al Tomisului
şi Dunării de Jos şi P. S. Episcop Antim al Buzăului, pentru 'îndemnurile, sprijinul
şi înţelegerea ce au arătat mereu, pentru ca procesul de învăţămînt din Seminarul teo
logic din Buzău să se desfăşoare în condiţii cît mai bune.
U

.

’

A luat apoi cuvîntul delegatul-reprezentant al Episcopiei, care a transmis tuturor
binecuvîntarea P. S. Episcop dr. Antim al Buzăului.
De la biserică, profesorii şi elevii au reveniit în şcoală, <în sala de festivităţi, unde
s-a oficiat sfinţirea apei.
După încheierea festivităţii de deschidcre a şcolii, elevii au intrat din nou în
clase, unde şi-au continuat lecţiile.
La Seminarul teologic din Craiova. — în ziua de 17 noiembrie 1977 a avut loc
solemnitatea deschiderii festive a noului an şcolar, 1977— 1978, la Seminarul teologic
din Craiova.
în dimineaţa acestei zile, profesorii, elevii şi ceilalţi ostenitori ai Seminarului
teologic, au luat parte la slujba sfintei liturghii care s-a săvîrşit în catedrala Sfîntul
Dumitru din Craiova, de,un sobor de preoţi şi diaconi, format din : P. C. Pr. prof. Ioan
Răduţ, P. C. Pr. prof. Dionisie Stamatoiu, P. C. Diac. prof. Constantin N egoescu şi P. C.
Pr. Constantin 'Popescu.
Predica zilei a fost rostită de elevul Groşenoiu Emiilian din anul V, care, luând
ca punct de plecare textul din Epistola I către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel, cap.
III, vers. 1— 13, a scos în evidenţă măreţia misiunii preoţeşti şi calităţile ce trebuie să
le aibă un slujitor al sfîntului altar.
La sfîrşitul slujbei Sfintei liturghii, s-a săvîrşit un polihroniu, invocîndu-se aju
torul lui Dumnezeu pentru ca ostenelile ce se vor depune de profesori şi elevi în
cursul acestui an şcolar* să fie aducătoare de roade bogate. De asemenea, s-au înălB. O. R. — 4

/

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

878

ţat rugăciuni pentru toţi cei ce, investiţi cu puterea conducerii, veghează asupra bunei
desfăşurări a vieţii în această instituţie.
A urnit a apoi un (program art ist ic-cultural oare s-a desfăşurat în sala de festivi
tăţi a căminului preoţesc «Renaşterea», program alcătuit din coruri religioase şi patri
otice interpretate de elevii Seminarului teologic, precum şi din recitări de poezii cu
conţinut asem ănător.'
Au fost de faţă : P. S. Nestor Severineanul, episcop-vicar al Sfintei Arhiepiscopii
a Craiovei, P. S. Gherasim Piteşteanul, arhiereu-vicar al Sfintei Episcopii a Rîmnicului
şi Argeşului, delegatul P. S. Episcop Iosif al Rîmnicului şi Argeşului, PP. CC. consilieri
ai Centrului eparhial, funcţionari, părinţi ai elevilor etc.
A participat şi reprezentantul Departamentului Cultelor.
Cuvîntul de deschidere a fost rostit de P. C. Diacon prof.Constantin Negoescu,
directorul Seminarului teologic.
P. C. Sa a spus, printre altele, că acest an şcolar începe în atmosfera de strădanii
mereu crescînde pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în această şcoală. S-a arătat
apoi că- în toamna acestui an, profesorii şi elevii au participat la muncile de folos
obştesc «unde am putut să ne manifestăm dragostea faţă de ţara noastră, faţă de cei ce
s-au ostenit pentru a ne da «pîinea ce de toate zilele» recoltînd 264 tone de porumb,
• mere, sfeclă. Această dragoste o voim -manifesta .şi în viiitor...
iPrivind deci, în perspectiva anului pe care-1 începem, dascălii şcolii noastre în
temeiaţi pe autentica interpretare a tezaurului scripturistic şi patristic urmăresc să
imprime actualilor ucenici, viitorilor islujitori ai sfintelor altare, u'n orizont nou, mai
larg în a privi şi înţelege preoţia creştină, conturîndu-i mai pregnant caracterul ei
de jertfelnicie şi de slujire a aproapelui după pilda Mîntuitorului, care, a spus : «Fiul
Omului n-a venit să fie slujit, ci să slujească El şi să-şi dea sufletul Său drept preţ
de răscumpărare pentru mulţi» (Matei XX, 28).
i

Făgăduim că vom umbla cu vrednicie în împlinirea misiunii la care am fosit c h e 
maţi şi ne vom strădui să fim vrednici de încrederea ce ni s-a acordat. Niciodată nu
vom uita îndatorirea noastră esenţială de a pregăti pe elevii noştri pentru a fi buni
preoţi şi vrednici cetăţeni ai patriei noastre».
După terminarea programului, a luat cuvîntul P. S. Arhiereu Gherasim Piteşteanul,
vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Riimnicului şi Argeşului.
P. S. a împărtăşit tuturor binecuvîntarea Prea Sfinţitului Iosif al Rîmnicului şi
Argeşului şi încredinţarea că la strădaniile ce se depun de către ostenitorii de la
acest Seminar teologic, profesorii şi elevii, «ierarhii celor două eparhii simt alături cu
dragostea, cu sfatul cu ajutorul spritual şi material, pentru ca viaţa în această şcoală
teologică să prospere din toate punctele de vedere pe potriva vremurilor noi pe care
le trăim».
Adresîndu-se elevilor, P. S. Sa i-a îndemnat să aibă pururea mintea trează ca
să-şi poată însuşi cunoştinţele religioase şi cetăţeneşti.
«Pentru toţi tinerii se cere astăzi o temeinică pregătire. Acelaşi lucru vi se cere
şi vouă, viitori preoţi, care, după cuvîntul Mântuitorului Iisus Hristos, veţi fi «lumina
lumii şi sarea pămîntului» (.Matei V, 13).
«Datoria de a învăţa o găsim exprimată în cuvintele Mîntuitorului Iisus Hristos,
cînd a spus : «Cercetaţi Scripturile» (Ioan V, 39), iar Sfîntul Apostol Pavel îi scrie
ucenicului său Timotei să nu uite citirea şi învăţătura (I Tim. IV, 13). Apoi, tot Sfîntul
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Apostol Pavel spune, referindu-se la datoria de a învăţa : «Cum vor crede în acela de
care n-au auzit şi cum vor auzi fără* propovăduitor» (Rom. X, 13— 14).
«Invăţînd şi sfinţind pe credincioşi, preotul va trebui, în acelaşi timp, să-i în
drume şi la îndeplinirea obşteştilor îndatoriri, după exemplul şi îndemnul înaintaşilor
noştri care s-au identificat cu destinele neamului nostru românesc».
La sfîrşit a luat cuvîntul P. S. Nestor Severineanul, episcop-vicar al Sfintei Arhi
episcopii a Craiovei.
«Solemnitatea oficială a începerii anului şcolar 1977— 1978 de la Seminarul teo
logic din Craiova, a spus P. S. Sa, are loc într-o zi însorită. Considerăm aceasta ca un
belşug de binecuvîntare de la Dumnezeu pe care o revarsă p este,o sten elile noastre;
însorite sînt şi inimile noastre la acest sfîrşit de toamnă bogată, plină de realizări în
toate domeniile avînd în vedere viaţa bisericească şi viaţa patriotică a neamului nostru.
Contextul bisericesc şi patriotic în care îşi deschide cursurile Seminarul teologic din Craiova este foarte îmbucurător şi foarte promiţător în acelaşi timp.
Vă este cunoscut tuturor, că la 12 iunie a.c. a fost ales în fruntea Bisericii noas
tre, marele mitropolit de atunci al Moldovei, Iustin Moisescu, actualul patriarh al
Bisericii Or'.odoxe Române.
După ce Prea Fericitul Patriarh Iustin a fost ales în această înaltă demnitate, a
urmat solemnitatea investirii din partea conducerii de stat, iar apoi înscăunarea. La
această înscăunare au luat parte membrii Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
şi conducători şi delegaţi ai tuturor cultelor din ţara noastră, reprezentanţi ai puterii
de s'tait, precum şi reprezentanţi .distinşi ai întregii creştinătăţi. A ceastă 'largă parti
cipare la instalarea noului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, pe lîngă faptul că e
un răspuns la invitaţiile făcute, are, şi o semnificaţie care trebuie să ne fie scumpă şi
să stea la loc de cinste, în inimile noastre, şi anume aceea că Biserica Ortodoxă Româ
nă ocupă un loc de frunte în viaţa creştinătăţii contemporane. în acelaşi timp, aceşti
reprezentanţi din străinătate au manifestat preţuirea faţă de poporul român care-şi
construieşte cu vigoare o viaţă nouă, liberă şi independentă pe meleagurile străbune
româneşti.
Un alt eveniment valoros, în contextul bisericesc, este faptul că iubitul nostru
arhipăstor de pînă acum, I. P. S. Teoctist, a fost ales în luna septembrie a.c., mitropolit
aii Moldovei şi Sucevei. Luî.n'd cârja păstoriei Mitropoliei Moldovei, condusă odinioară
de Iosif Muşat, de Varlaam, Dosoftei, Veniamin CosHache ,şi ,în ultimele decenii -de arhipăstori'tă *pildu<iitor de Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, I. P. S. Mitropolit Teootist
rămîne mereu în sufletele noastre ca ctitor de frunte şi al Seminarului teologic din,
Craiova.
Pe plan internaţional, Biserica Ortodoxă Română s-a concentrat pentru a pregăti
trei mari studii care să fie prezentate ca teme de bază la viitorul prosinod ecumenic
al Bisericii Ortodoxe. Cunoaşteţi că de curînd a fost la Geneva o întrunire ortodoxă
care"s-a ocupat cu problema viitorului prosinod ecumenic. în cadrul acestei întruniri,
delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, condusă de Prea Fericitul Patriarh Iustin, pe
atunci mitropolit al Moldovei şi Sucevei, a avut un rol hotărîtor. S-au stabilit zece te
matici pentru viitoarea întrunire ecumenică ortodoxă. Din aceste tematici o mare parte
au fost încredinţate Bisericii Ortodoxe Române.
Pe plan patriotic, tuturor ne este cunoscut cît de grandios s-a sărbătorit şi încă
se sărbătoreşte Centenarul Independenţei de Stat a României.
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Sărbătorirea acestui Centenar, mai întîi înseamnă omagierea binemeritată ce se
cuvine s-o aducem permanent vrednicilor noştri înaintaşi, care, acum 100 de ani, n-au
ezitat să-şi dea chiar viaţa .pentru libertatea şi independenţa patriei noastre...
în acelaşi timp, noi ne ipregătim să întîmpinăm aniversarea împlinirii a 30 de ani
de la proclamarea Republicii, ca formă de guvernare în ţara noastră.
Marile realizări contemporane din ţara noastră, nici nu se puteau concepe fă-ră
această formă politică de guvernare de tip nou...
Adresîndu-imă direct vouă elevilor, vă îndemn foarte insistent să preţuiţi, ca
ochii din cap, timpul acesta de pregătire teologică pe care îl aveţi la îndemînă. Tine
reţea plină de vigoare şi avînt, -în chiip firesc, .n-o mai întâlniţi a'Ltă daltă în viaţa v o a s
tră. De aceea, în acest fagure care este tinereţea voastră, trebuie să turnaţi de pe
acum, ca albinele, mierea cea gustoasă a teologiei creştine, învăţătura cea dreaptă a
dragostei faţă de /patrie, convingerea cinsitită ică numai prin muncă curată şi prin slu
jirea Bisericii şi a patriei îşi pot îndeplini preoţii vocaţia lor şi-şi pot îndeplini, în
chip firesc, datoriile pe care le au faţă de Biserică şi de patrie. Tinereţea este şi zbur
dalnică, şi nu este rău aceasta ; dar şi această zburdălnicie tinerească trebuie să fie
întrebuinţată cu măsură. Sfânta Scriptură spune că este vreme pentru orice lucrare, că
este vreme pentru toate.
■în Seminarul teologic şi în viaţa de elev seminarist elementul dominant este cel
de pregătire, pentru că aceasta înseamnă «şcoala» : pregătire cărturărească şi pregă
tire în ceea ce priveşte formarea caracterului de viitor preot, de viitor cetăţean al
patriei noastre. Şi dacă aceste lucruri nu se fac acum, altă dată nu se mai pot face.
Inima şi sufletul vostru, acum este ca un aluat în mîinile olarului şi dacă nu vă lăsaţi
conştient modelaţi de mîinile înţelepte ale profesorilor, apoi altă dată va fi prea târziu,
pentru că acestor vase numai acum li se poate da forma cuvenită; pe urmă se matu
rizează, se învârtoşează, ca şi vasele obişnuite care sînt arse în cuptor. După ce s-au
întărit în forma lor, nu se mai pot modifica. Dintre cei care v-au fost colegi, unii au
absolvit Seminarul, alţii Institutul teologic şi s-au făcut preoţi. în general, Mitropolia
Olteniei are preoţi buni care au absolvit de curând Seminarul teologic. Activitatea
fructoasă a acestor tineri este, printre altele, şi o recompensă meritată faţă de centrele
eparhiale şi faţă de corpul didactic, care, «cu timp şi fără timp», se îngrijesc de buna
desfăşurare a vieţii în această şcoală teologică.
Fiţi cu luare aminte şi puneţi la inimă, dragi elevi, gîndurile bune, căci este ştiut
că nimic nu se săvîrşeşte din întîmplare. Sfinţii Părinţi printre care Sfintul Ioan Casian,
atrag mereu atenţia la paza minţii. A cest Părinte spune că mintea este ca o moară, dar
ceea ce se toarnă în coşul acestei mori depinde de noi. Dacă turnăm grîu curat va
ieşi o făină bună, dacă turnăm neghină, sigur că nu va ieşi o făină bună. Aşa este şi
cu gîndurile pe care le ocrotim în fiinţa noastră. Sînt gînduri de la Dumnezeu, dar şi
de la cel rău. Să fim atenţi la ceea ce avem în gîndurile noastre, pentru că activitatea
zilnică nu este .nimic altceva decât rodul glînduhii nostru...
Aş vrea să reflectaţi mai adînc de multe ori la această problemă a gîndului, la
ceea ce punem noi în mintea noastră pentru că din ea să iasă numai gînduri înalte,
nobile, necesare vieţii bisericeşti şi patriotice.
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Mulţumim P. S. Episcop Iosif, venerabilul chiriarh al Eparhiei Rîmnicului şi A rge
şului, pentru cuvîntul frăţesc şi părintesc, adresat prin P. S. Arhiereu-vicar Gherasim.
Din partea noastră vă rugăm, P. S. Părinte Gherasim, să-i adresaţi aceleaşi cuvinte de
sinceră preţuire
Tuturor celor de faţă : corpului profesoral şi elevilor şi celorlalţi ostenitori de
lr> Seminar, celor ce se străduiesc pentru bunul mers al acestei şcoli, le adresăm
cuvîntul nostru de preţuire şi binecuvîntare chiriarhală din partea I. P. S. Mitropolit
Nicolae, locţiitor de mitropolit al Olteniei. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi
cu t o ţ i !».
Momentul deschiderii festive a cursurilor noului an şcolar 1977— 1978 a avut
darul de a duce încă o dată în mintea şi în inima celor în cauză sfintele îndatoriri de
a creşte în harul şi în cunoştinţa Domnului prin studiul sfintei teologii, dar şi de a se
înfăţişa ca cetăţeni demni de neamul din care facem parte şi de trecutul nostru glorios.
Slujind la cele două altare, al Bisericii şi al neamului, ne vom afla vrednici de
chemarea cu care am fost chemaţi (Efes. IV, 1— 2). Slujirea noastră va fi, deci, o par
ticipare la «liturghia cosmică» a tuturor creştinilor, căci lumea, după expresia Sfîntului Maxim Mărturisitorul, este «Biserica cosmică», în care fiecare ins săvlrşeşte slujba
sa de preot al lumii» «oferindu-o lui Dumnezeu în sufletul său ca pe un altar».
Acesta este sensul slujirii noastre, pe care, realiz.înd-o, ne aflăm pe linia desăvîrşirii noastre, a împlinirii rostului nostru în lume, a ideii veşnice pe care o avem
fiecare în Dumnezeu.
La ieşirea din sala de serbare, oaspeţii au fost petrecuţi cu imnul arhieresc Pre
Stăpînul.
La Seminarul teologic c/e la Mînăstirea Neamţ. — Cursurile noului an şcolar 1977
— 1978 au început în ziua de 15 octombrie a.c. Festivitatea de deschidere a avut loc
însă în ziua de 7 noiembrie, cu prilejul primei vizite la Mînăstirea Neamţ a I. P. S.
Teoctist, noul mitropolit al Moldovei şi Sucevei.
La festivitate au participat: P. S. Eftimie Bîrlădeanul, arhiereu-vicar al Episco
piei Romanului şi Huşilor, P. C. Pr. Dumitru Hadircă, consilier administrativ, P. C.
Pr. Costache Buzdugan, consilier administrativ de la centrul eparhial Iaşi, P. S. Arhim.
Efrem Chişcariu, stareţul Mînăstirii Neamţ, P. C. Arhim. Pimen Zainea, stareţul M înă
stirii Sfîntul loan cel Nou-Suceava, Petroniu Bulbucan, responsabilul Tipografiei cen
trului mitropolitan Iaşi, profesorii, elevii, personalul administrativ şi de îngrijire al
şcolii, părinţi ai elevilor.
Festivitatea a început cu oficierea aghiazmei mici de către P. C. Pr. prof. Gheotghe Aparaischivei, spiritualul şcolii, înconjurat de elevii anului V, şi a unui Te-Deum
de către preoţii profesori ai Seminarului teologic Neamţ.
După intonarea noului imn de stat al Republicii Socialiste România, pe frumoasa
melodie a marelui compozitor Ciprian Porumbescu, a urmat cuvîntul P. C. Pr. prof.
Mihai Gh. Vizitiu, directorul Seminarului teologic. După ce a adresat I. P. S. Mitropolit
Teoctist urarea de bun venit în mijlocul profesorilor şi elevilor seminarişti şi îndelun
gată şi rodnică arhipăstorire, P. C. Pr. director a spus că I. P. S. Mtiropolit Teoctist
în înaltele demnităţi bisericeşti şi ,în misiunile ce le-a avut pînă acum, s-a identificat
cu viaţa şi aspiraţiile credincioşilor, aducînd o importantă contribuţie la păstrarea şi
întărirea unităţii noastre de credinţă, la uniformizarea cultului şi promovarea tradiţiilor
noastre ortodoxe şi româneşti.
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După aceea, vorbitorul şi-a exprimat speranţa că profesorii şi elevii Seminarului
teologic de la Mănăstirea Neamţ vor fi acoperiţi de căldura şi dragostea părintească a
I. P. S. Mitropolit Teoctist.
In încheierea cuvîntului său, P. C. director Mihai Vizitiu a dat asigurări I. P. S.
Mitropolit Teoctist şi P. S. Episcop Partenie că «în seminarul de la Mînăstirea Neamţ,
aşezare unde de veacuri munca se împleteşte cu rugăciunea, trecutul istoric cu reali
zările prezentului, se v-a imunei 'cu itoată s'îrguinţa pentru -împlinirea marilor idealuri şi
nădejdi pe care Biserica şi statul le pun în cei care lucrează în această şcoală».
A luat apoi cuvîntul elevul Ostache I. Ionel din anul V, care a exprimat bucuria
şi recunoştinţa tuturor elevilor seminarişti pentru prezenţa în milocul lor a I. P. S.
Mitropolit Teoctist al Moldovei şi S u c e v e i ; amintind frumosul gînd al marelui Mitro
polit idin Transilvania veacului trecut, Andrei Şaguna, «de-o suită de ori de m-aş năşite,
tot preot m-aş face», a spus că el şi colegii săi sînt conştienţi de frumuseţea, dar şi
de greutatea misiunii viitoare, ca preoţi, a celor care au venit «să-şi închine liber şi
conştient întreaga viaţă lui Hristos».
In continuare, corul Seminarului teologic, dirijat de prof. Anibal Panţîru, a inter
pretat piese religioase şi patriotice : Deschideţi mari de Glilk, D eşteaptă-te române,
melodie de Anton Pann pe versurile lui Andrei Mureşanu şi Rugăciune de I. Popes cu Pasărea, iar un grup de elevi din anii IV şi V au recitat poezii patriotice. Elevul
Nechitoaia Ioan din -anul V a reciltait o (frumoasă şi inspirată poezie proprie, închinare,
dedicată J. P. S. Mitropolit Teocltiist.
f
După prograanu'l 'artistic, a rostit un scurit cuvînt P. S. Arhiereu-vicar Eifitiimie
Bîrlădeanul, care a transmis binecuvîntările arhiereşti ale P. S. Episcop Partenie al
Romanului şi Huşilor, cu îndemnul adresat viitorilor slujitori ai Bisericii Ortodoxe
Române de a se cultiva cît mai temeinic pentru a deveni adevăraţi preoţi-cetăţeni, de
care au .nevoie astăzi Biserica şi Sitaltul nositru, de a tfi pilde demne de unmalt prin viaţa
şi activitatea lor curată, cinstită, plină de vrednicie, prin viaţa lor pusă în slujba eredincioşilor pe care îi vor păstori. P. S. Arhiereu vicar Eftimie Bîrlădeanul a făgăduit că
P. S. Episcop Paritenie şi OP. S. Sa personal vor trăita şi fin viitor aceeaşi părintească
dragoste şi aceeaşi permanentă purtare de grijă profesorilor şi elevilor Seminarului
teologic de la Mînăstirea Neamţ.
u*

In încheieiea festivităţii, ascultat de toţi cei prezenţi cu f iască dragoste şi cu

sufletele delschise spre :îrwăiţăitu,ră şi lumină, a rositiit o înălţătoare cuviînltare I. P. S.
Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei. După ce a evocat frumuseţea şi vibraţia
puternică a sufetului nostru românesc şi ortodox de pe plaiurile bătrînii Moldove,
«vatră străbună de eroism legendar şi evlavie ortodoxă», apreciind activitatea profe
sorilor şi elevilor seminarişti, I. P. S. Sa a spus : «Din preocupările pe care le aveţi,
din legătura*cu munca, mai ales, care ne înfrăţeşte pe noi cu glia străibună, cu năzuin
ţele poporului nostru, din munca patriotică pe care aţi depus-o, pot să-mi dau seama
că în această şcoală sînt preocupări temeinice pentru viitorul nostru, pentru viitorul
Sfintei Biserici, pentru viitorul credincioşilor noştri».
Apoi I. P. S. Mitropolit Teocftist i-a andemnait pe viitorii slujitori .ai sfintelor altare
să-şi cumpănească bine strădaniile, să-şi cunoască bine forţele de care dispun pentru a
putea atinge sfîntă şi dumnezeiasca ţintă a călătoriei lor, a nevoinţelor şi preocupărilor
lor : slujirea altarului Sfintei Biserici şi a măreţelor aspiraţii ale poporului nostru.
Subliniind prestigiul de care se bucură azi Biserica Ortodoxă Română în întreaga
lume, I. P. Ş. Mitropolit Teoctist a adus un fierbinte elogiu celui care în ultimele două
decenii a construit o punte trainică între Biserica noastră şi cealaltă lume creştină,
*
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Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, «minte clarvăzătoare, teolog de o erudiţie clasică
şi, în acelaşi timp, un om cu inima largă, care a lăsat acolo pe unde a trecut imaginea
frumosului şi a logicului, a patriotismului, a dragostei de popor, a slujirii Bisericii în
cel mai înalt înţeles al cuvîntului...».
«Este un mare privilegiu pentru noi — a spus I. P. S. Sa — să avem la cîrma
acestei Biserici cu tradiţii aşa de frumoase, un om de cultură, de ţinuta şi prestigiul
patriarhului nostru».
Atrăgînd atenţia că toţi ierarhii şi slujitorii altarelor şi, mai ales, tinerii teologi,
trebuie să fie călăuziţi şi însufleţiţi de concepţiile înalte despre teologie, Biserică şi
lume ale Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin, «concepţii actuale şi valabile pentru
toată gîndirea creştină, dar mai ales pentru gîndirea ortodoxă română», I. P. S. Sa a
comentat pe larg două dintre ele : «întîi, Biserica, deci şi slujitorii ei, trebuie să. fie
o Biserică deschisă legăturilor cu poporul, cu ţara şi a doua, slujirea preoţească tre
buie să aibă ca ţel scump păstrarea dreptei, credinţe, unitatea bisericească, naţională
şi de viaţă fericită a întregului popor».
Făcînd apoi un portret al preotului zilelor noastre, I. P. S. Mitropolit Teoctist
a scos în evidenţă faptul că «slujitorul Sfîntu'lui altar
trebuie să fie omul fapte
lor nu numai al vorbelor frumoase, om de o demnitate deosebită în faţa credin
cioşilor şi a autorităţilor, om care pune în fruntea preocupărilor sale patriotismul şi
unitatea de gîndire şi de faptă a poporului nostru». în încheiere I. P. S. Sa şi-a măr
turisit grija şi dragostea părintească, pentru «această pepinieră frumoasă» şi pentru
elevii seminarişti «nădejdi scumpe» ail'e Bisericii.
După festivitate, I. P. S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a vizitat
şcoala.
La Seminarul teologic din Cluj-Napoca. — Anul şcolar 1977— 1978, s-a deschis la
Seminarul teologic din Cluj-Napoca la începutul lunii noimbrie. Pînă atunci elevii se
minarişti au participat la muncă* patriotică de strîngere a bogatelor roade din această
toamnă. Festivitatea de deschidere a noului an şcolar, care a avut loc în ziua de 7
noiembrie, s-a desfăşurat în sala de serbări a Seminarului teologic, în prezenţa I. P. S.
Arhiepiscop Te of îl al Clujului, a P. S. Episcop-vicar Justinian Maraimureşanul, .a d-lui
K. Rapp, rectorul Institutului protestant din Cluj-Napoca şi a numeroşi alţi invitaţi.
După intonarea rugăciunii Tatăl nostru şi a noului imn de stat al R. S. România
de către corul elevilor seminarişti, elevii Colceriu Aurel din anul IV şi Coţia V asile
din anul V au recitat poeziile Patria de Ioan Alexandru şi respectiv Noi de Nichita
Stănescu.
A luat apoi cuvîntul P. C. Pr. Diac. Ioan Brie, directorul şcolii, care a subliniat
faptul că începînd cu acest an şcolar, Seminarul teologic ortodox din Cluj-Napoca
trece în al doilea pătrar de veac de activitate. După ce a înşirat succint cîteva date
esenţiale din istoria învăţămîntului ortodox din Cluj-Napoca, P. S. Sa a prezentat o
scurtă dare de seamă asupra situaţiei prezente din şcoală., îndemnîndu-i pe elevi să
respecte cu stricteţe regulamentul şcolii şi să muncească cu străruinţă pentru a deveni
buni slujitori ai altarelor. Părintele director şi-a încheiat cuvîntarea mulţumind auto
rităţilor superioare bisericeşti, pentru grija pe care acestea le poartă Seminarul t e o 
logic din Cluj-Napoca, precum şi conducerii Departamentului Cultelor pentru so lici
tudinea arătată*, şi a îndemnat pe toţi ostenitorii şcolii să se încadreze cu abnegaţie
în atmosfera de muncă şi interes general pentru propăşirea ţării noastre, a poporului
şi Bisericii noastre.

884

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

In continuare, elevul Crecan Dorin din anul V a recitat poezia proprie Imn euha
ristie, după care a u ‘luat cuvîntul înalţii ierarhi prezenţi la serbare.
I. P. S. Arhiepiscop Teofil, adresîndu-se elevilor, i-a îndemnat să muncească cu
stăruinţă pentru a-şi însuşi cunoştinţele necesare unui (preot luminat şi să cultive î<n
sufletul lor toate virtuţile şi în special evlavia. I-a îndrumat să evite faptele care ar
produce sminteală în sufletele credincioşilor, căutînd să nu păşească pe urmele fiilor
lui Eli, judecătorul din Vechiul Testament, care n-au fost la înălţimea misiunii lor sacerdortale. I. P. S. Sa a urat tuturor ostenitorilor şcolii un an plin de roade duhovni
ceşti şi intelectuale, multă sănătate şi puteri sporite de muncă.
Cuvântarea de încheiere a fost rostită de P. S. Episcop-vicar Justinian Maramureşanul, care, în vorbe calde şi părinteşti, i-a îndemnat la rîndu-i, pe elevi să nu precu
peţească nici un efort pentru a-şi însuşi cunoştinţele oferite.
Serbarea a luat slfîrşit odată cu intonarea cântărilor bisericeşti Cu noi este Dum
nezeu şi Doamne al puterilor.
*
— La Seminarul teologic din Caransebeş. — In ziua de 30 octombrie 1977 a
avut loc deschiderea festivă a noului an de învăţământ. La 1 octombrie a.c. elevii
şcolii prezentîndu-se la Seminar, s-a oficiat un Te-Deum, după care au plecat la prac
tica agricolă şi 'la munca manuală pentru construirea bisericii şcolii, în fază de fi
nisare.
Festivitatea de deschidere a cursurilor anului şcolar 1977— 1978 a început cu
slujba Sfintei liturghii oficiate de P. S. Părinte episcop-vicar Timotei Lugojanul, îm
preună cu profesorii Seminarului teologic şi cu preoţii parohi din localitate. în cadrul
slujbei Sfintei liturghii a avut loc hirotesia întru arhidiacon stavrofor a Părintelui
director Dorin Jacotă, 'î-n semn de apreciere din partea conducerii eparhiale pentru
activitatea neobosită depusă de P. C. Sa în scopul ridicării prestigiului acestei şcoli
teologice. S-a acordat de asem enea tot acum hirotonia lîntru preot P. C. 'Pr. prof.
Victor Vodă pe seama Seminarului teologic.
Programul festiv s-a desfăşurat apoi în sala Seminarullui teologic.
După ce corul a interipretat bucalta Rugăciune de I. Popescu-Pasărea, a luat cu
vîntul Părintele director, care a arătat că realizările din şcoală constituie un imbold
spre rodnice împliniri sujb aspect didactic, disciplinar şi gospodar esc-edil ilar. Ajutorul
primit din partea conducerii noastre bisericeşti se va împleti armonic cu strădania
noastră spre ajungerea la scopul formării în şcoala noastră a unor preoţi pe măsura
cerinţelor actuale ale Bisericii şi patriei. Programul a continuat cu interpretări corale
şi recitări de poezii, după care în nu/mele elevilor, Mladin Simian din anul V — a
evidenţiat faptul că vocaţia pentru preoţie, ca trăsătură esenţială a oricărui elev sem i
narist, trebuie fructificată creator, la nivelul credincioşilor noştri de azi.
La sfîrşit a luat cuvîntul P. S. Sa Episcop-vicar Timotei 'Lugojanul, exprimând
binecuvântările înalţilor ierarhi oblăduitori ai SeminaruJlui teologic din Caran
sebeş. P. S. Sa s-a referit apoi la condiţiile din ce în ce mai bune create în şcoala,
atât sub aspect didactic, cît şi administrativ-gospodăresc, condiţii care cer ca munca
armonioasă a profesorilor şi elevilor să constituie chezăşia împlinirii dezideratelor
propuse la -acest început de an şcolar. Declarând deschis noul an şcolar, P. S. Sa a
adresat ân final cele mai bune urări, pentru ca roadele activităţii ce va urma să se
Împlinească p e deplin.
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Schitul „Sfîntă Maria" şi Casa sanatorială Techirghiol
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înalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române şi invitaţi ai Consiliului Ecumenic al
Bisericilor la deschiderea oficială a Casei sanatoriale de la Techirghiol

CONTACTE ECUMENISTE LOCALE
PASTORUL PIET BOUMAN ŞI DL. iSTANLE’f MITTON, OASPEŢI AI PATRIARHIEI
ROMÂNE
Cu ocazia inaugurării Casei san alo riale de la Techirghiol a Arhiepiscopiei Bucu
reştilor, au fost invitaţi din partea Consiliului Ecumenic *al Bisericilor Past. Piet Bouman şi Dl. Stanley Mitton care activează în cadrul Comisiei de întrajutorare 'bise
ricească.
Sosirea oaspeţilor a avut 'loc duminică, 4 s e p te m b r ie ,'»şi au fost întâmpinaţi de
P. C. Pr. Octavian Popescu, vicarul Arhiepiscopiei Bucureştilor, Dl. Nicolae Mihăiţă,
secretar aii Serviciului Relajţii Externe 'Bisericeşti îşi Dl. Florin Roşea, translator la
acelaşi serviciu.
Luni, 5 septembrie, oaspeţii străini au vizitat iîn cursul dimineţii : Seminarul
teologic din Bucureşti unde P. S. Episcop-vicar Roman lalomiţeanul a dat explicaţiile
referitoare la pierderile şi pagubele is-uifeiite de acest 'aişezămirut teologic 'în urma
cutremurului din 4 martie a.c. Atît Past. Bouiman cît şi Dl. Mitton au făcut o trecere
în revistă a majorităţii părţilor de clădire care au avut de suferit. La 'această vizită
au mai fost de faţă P. C. Pr. Octavian iPopescu şi P. C. Arhim. Veni amin Micle, noul
director -al Seminarului teologic.
în continuare -a fost făcută o scurtă vizită Institutului teologic universitar din
Bucureşti, iar :la orele 11,00 delegaţii străini au fost primiţi in •audienţă de IP. S.
Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal. în cursul convorbirilor, au fost d efi
nitivate detaliile următoarelor zile ale vizitei în ţara noastră. S-a amintit de ase
menea situ'aţia ajutoarelor primite din partea CICARWS pentru înlăturarea pagubelor
suferite de Biserica Ortodoxă Română în urm'a cutremurului d e pămînt din 4 martie.
în aceeaşi zi oaspeţii, însoţiţi de PP. SS. Episcopi Antonie Ploieşteanul şi Roman
lalomiţeanul, de P. C. Pr. Octavian 'Popescu şi Dl. Florin Roşea, au plecat la T e 
chirghiol.

A doua zi, marţi 6 septembrie, după o scurtei vizita efec'tu'ată în cî'teva staţiuni
ale litoralului românesc, Past. Bouman şi Dl. Mitton au -asistat în jurul orelor <11,30
la slujba de sfinţire -a apei şi la Te Deum-ul oficiat d e P. S. Episcop Roman lalom i
ţeanul înconjurat de un sobor de preoţi .şi diaconi. La slujbă au mai -asistat I. P. S.
Arhiepiscop A n-t im Nica -al Tomisului şi Dunării de Jos şi P. S. 'Episcop Antonie Plo
ieşteanul, vicar patriarhal. La sifiîrişitul slujbei P. C. Pr. Consilier Mihai Miarinescu a
făcut o prezentare detaliată a desfăşurării lucrărilor d e renovare, mulţumind Consi
liului Ecumenic al Bisericilor pentru 'ajutorul acordat în acest sens.
A urmat o agapă frăţească. în timpul mesei au rostit cuviîntări I. P. S. Arhiepiscop
Antim al Tomisului şi Dunării de Jos, care a arătat importanţa pentru Biserica Orto
doxă Română a existenţei unei astfel de Case sanatoriale pentru cler şi salariaţi ai
Bisericii noastre, precum şi faptul că Eparhia Tonusul iui şi Dunării de Jos a înlesnit
o serie de lucrări de restaurare. I. P. S. a scos In evidenţă sprijinul material pri
mit din partea Consiliului Ecumenic mulţumind reprezentanţilor acestuia.
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A luat apoi cuvîntul P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, care după o scurtă pre
zentare a organizării Consiliului Ecumenic al Bisericilor a scos în evidenţă activitatea
desfăşurată de oaspeţii străini în cadrul CICARWS. P. S. Sa a spus că delegaţii Con
siliului Ecumenic al Bisericilor prezenţi la festivitatea de inaugurare, au acordat tot
interesul pentru ca sumele destinate renovării să fie la timp înaintate Bisericii Orto
doxe Române, şi au acţionat pentru ajutoarele primite de Biserica Ortodoxă Română
din partea Consiliului Ecumenic al Bisericilor după cutremurul din 4 martie 1977.
Au vorbit apoi Past. Piet Bouman, care a evidenţiat activitatea CICARWS pe plan
european punind accent pe ajutoarele trimise pentru refacerea casei de la Teohirghiol
şi Dl. 'Stanley Miitton care a împărtăşit celor prezenţi din experienţa sa de funcţionar
coordonator al fondului de urgenţă.
*
Au mai ţinut cuvîntări Dr. Timuş, membru al Adunării Eparhiale şi Maica Semfora
Gafton, stareţa Schitului «Sfîntă Maria» din incinta Casei sanatoriale.
In aceeaşi zi, oaspeţii s-au întors la Bucureşti.
Miercuri, 7 septembrie, în cursul dimineţii, oaspeţii străini au vizitat Muzeul sa
tului din Bucureşti şi instituţiile centrale ale Patriarhiei Române, Schitul Maicilor şi
Institutul Biblic-Tipografie, unde au primit explicaţiile necesare.
In jurul orei 13,00 oaspeţii au fost primiţi în audienţă de către Prea Fericitul
Patriarh Iustin. Au mai fost prezenţi : P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriar
hal, Dl. Arhitect Ascanie Damian, Dl. Nicolae Mihăiţă, secretar al Serviciului Relaţii
Externe Bisericeşti şi Dl. Florin Roşea. Delegaţilor Consiliului Ecumenic al Bisericilor
le-an fost prezentate macheta şi planurile Instituitului teologic universitar.
La orele 11,00 past. Piet Bouman şi Dl. Stanley Mitton au fost primiţi la Departa
mentul Cultelor de către Dl. Preşedinte Ion Roşianu, împreună cu reprezentanţii Minis
terului Sănătăţii. Aici au fost discutate problemele legate de construcţia cu ajutorul
Consiliului Ecumenic al Bisericilor a Policlinicii din Roşiorii de Vede.
După amiază, delegaţii Consiliului -Ecumenic al Bisericilor au făcut o vizită la
Mînăistirea Căldăruişani. Ei au fost Iînsoţdţi de iP. S. Episcop Antonie iPloieşteanul, P. C.
Pr. Dumitru Popescu, prorectorul Institutului teologic universitar Bucureşti, şi de Dl.
N icolae Mihăiţă.
Oaspeţilor li s-au dat explicaţii arătîndu-li-se locul unde urmează să fie con
struite cele două* Institute şi unde se vor construi şi celelalte clădiri auxiliare. în con
tinuare, însoţiţi şi de P. C. Arhim. Maxim Mereanu, stareţul mînăstirii, au fost vizitate
colecţiile de icoane şi Mănăstirea Căldăruşani.
Pe parcursul vizitei oaspeţii şi-au exprimat în mai miulte r/înduri bucuria de a fi
prezenţi la festivităţile d e inaugurare de la Techirghiol şi admiraţia pentru monumen
tele 'bisericeşti şi organizarea Bisericii Ortodoxe Române.
In seara aceleiaşi zile, oaspeţii străini au fost invitaţi la cină de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Iustin.
A participat Dl. Ion Roşianu, Preşedintele Departamentului Cultelor.
'Plecarea oaispeiţilor a avut 'loc joi, 8 septembrie 1977. Oaspeţii au fost coniduişi la
aeroport de P. S. Episcop-vicar Nestor Severineanul, P. C. Diac. Ioan Caraza şi Dl.
Florin Roşea. — (FI. R.).
*

INTÎLNIRI INTERCONFESIONALE PESTE HOTARE
ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII IERARHILOR ŞI TEOLOGILOR ORTODOCŞI
ROMÂNI ÎN STRĂINĂTATE
LUCRĂRILE COMITETULUI EXECUTIV ŞI ALE COMITETULUI CENTRAL
AL CONSILIULUI ECUMENIC AL BISERICILOR
«

Comitetul Executiv şi Comitetul Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor
s-au întrunit la Geneva între 25 iulie— 6 august 1977. Din partea Bisericii Ortodoxe
Române, la lucrările Comitetului Executiv a luat parte P. S. Episcop Antonie ales mem
bru la Adunarea generală de la Nairobi. P. S. Sa a luat parte, de asemenea, şi la lu
crările Comitetului Central, fiind membru şi al acestui comitet. Prea Fericitul Patriarh
Iustin, membru în Comitetul Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor încă din
1961, fiind reales la fiecare Adunare generală, a hotărît printr-o scrisoare adresată
D-lui Potter, secretarul general, să ceară înlocuirea sa, recomandînd în loc pe I. P. S.
Mitropolit N icolae Corneanu al Banatului.
In prima şedinţă a Comitetului Central, candidatura I. P. S. N icolae a fost pusă
la vot şi, întrunind unanimitatea de voturi, I. P. S. Sa a fost ales membru în Comite
tul Central. A luat parte la toate lucrările.
1.
Raportul Preşedintelui Comitetului Central, Arhiepiscopul Edward Scott (an
glican, Canada), a prezentat o analiză a întîmplărilor din lume şi din Biserici, de la
ultimul Comitet Central din august 1976, insistînd în special asupra acelora care a\i
avut o deosebită semnificaţie ecumenică.
Alegerea Vicepreşedintelui Comitetului Central al Consiliului Ecumenic al Bise
ricilor, Arhiepiscopul Karekin Sarkisian, în postul de co-patriarh al Armenilor din
Catolicosatul Ciliciei şi alegerea I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei în
scaunul de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, au fost anunţate ca evenimente de
mare importanţă, dată fiind experienţa ecumenică a amîndorura, pe care desigur o vor
fructifica şi mai mult din poziţiile superioare bisericeşti pe care le ocupă acum.
Printre evenim entele amintite de Arhiepiscopul Scott au fost şi următoarele :
— Sărbătorirea Ia Lausanne lînltre 26— 29 unai a celei de a 50-a laniversări a Uni
tăţii Credinţă şi Constituţie ;
— Vizita Arhiepiscopului de Canterbury, Donald Coggan, la Geneva şi la Roma ;
— Congresul tnterreligios asupra păcii, ţinut la Moscova, în 1977 ;
— Iniţierea unei Conferinţe a Păcii, de către Dom Helder Camara, ce urmează
a avea loc în India în 1979 ;
— Întrunirea Primei Conferinţe Presinodale ortodoxe, la Ghaimibesy, iîn noiembrie
1976;
— întrunirea grupului de lucru la Utrecht în octombrie 1976 cu privire la dialogul
dinlre Consiliul Ecumenic şi Biserica Romano-Catolică ;
— Convers aţi iile dintre Federaţia Mondială Metodist a îşi Biserica Romano-Ca
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— Publicarea de către Comisia Internaţională Romano-Catolică de dialog cu an
glicanii, a documentului «Autoritatea în Biserică» ;
— începerea unui dialog, între Biserica Ortodoxă Armeană şi Consiliul Naţional
al Episcopilor Catolici din Statele Unite ale Americii în 1978 ;
— întrunirea la Mînăstirea Agapia din România a unei Consultaţii privind rolul
femeii în Biserica ortodoxă (septembrie 1976);
Raportul Arhiepiscopului Scott a acordat un loc deosebit violării drepturilor uma
ne în unele ţări din lume şi întrebuinţarea violenţei şi a torturii ca mijloace de constrîngere, chemînd Bisericile să<-şi exprime protestul prin toate mijloacele pe care le
au la îndemiîină : predică, .presă eitc.
Partea a treia-a Raiportului a prezentat pe scurt tema ce a 'constituit subiectul
întrunirii de la Lausanne cu prilejul aniversării a 50 de ani de la înfiinţarea Mişcării
«Credinţă şi Constituţie» Comunitatea Mărturisitoare.
Citind pe prof. Jurgen Woltmann, .Raportul a afirmat că «diferenţele doctrinare
dintre Biserici au fost depăşite» şi de acum încolo alte sarcini, practice, stau în faţa
Bisericilor. Factorii care mai ţin Bisericile despărţite sînt non-teologici şi în orice caz
deasupra tuturor stă mîndria şi păcătoşenia creştinilor. Devenind spre sfîrşit, foarte
pastoral, Raportul s-a încheiat printr-un apel la unitate, la renunţarea la mîndrie şi la
regăsirea tuturor creştinilor în «Comunitatea mărturisitoare» unică, unită.
Comitetul Central a hotărît să fie ascultat şi Raportul Secretarului general, Dr.
Philip Potter, urmînd ca discuţiile să fie apoi deschise asupra ambelor rapoarte.
\
2. Secretarul general Dr. Philip Potter, după c e a menţionat progresele lînreg ist rate
în contactele dintre biserici, a respins obiecţiile unora cum că Consiliul Ecumenic al
Bisericilor nu ar acţiona în aceeaşi măsură pe linia unităţii, a misiunii şi a slujirii şi
că- dă prioritate mai ales acţiunilor sociale şi politice. Dr. Potter a arătat pe larg cum
Consiliul Ecumenic caută să se integreze în toate acţiunile care îi privesc pe creştini
şi Bisericile. In problema unităţii creştine Dr. Potter a depliîns faptul că fiecare Bise
rică aşteaptă ca celelalte să facă sacrificii, dar nici una nu vrea să renunţe ea însăşi
la ceva.
Secretarul general a făcut un apel la metanoia, la schimbarea atitudinii interioare
a creştinilor şi Bisericilor, unii faţă de alţii, pentru ca să se lucreze într-o atmosferă de
încredere reciprocă. Intr-o astfel de atmosferă, va fi şi mai bine realizată şi evidentă
inter relaţia dintre unitate, mărturisire şi slujire, dintre dimensiunea teologică şi cea
socială, dintre vertical şi orizontal.
3.
Discuţiile Dr. Van den Heuveil (Olanda), Dr. Nissiotis (Grecia), Mitropolitul
Hrisostom de Mira (Istanbul), Pr. Horovoi (U.R.S.S.), Mitropolitul Pangratie (Bulgaria)
şi alţii au salutat cele două rapoarte, socotind că ele oglindesc exact situaţia în care
este Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi îndatoririle lui de perspectivă.
A luat cuvîntul şi Episcopul Antonie Plămădeală (Biserica Ortodoxă Română) :
«Apreciez (toarte mulft atît Raportul Preşedintelui cit şi al Secretarului generai. Intenţia
Preşedintelui de a răspîndi asupra noastră pacea unei atmosfere pastorale a fost lim
pede ; invitaţia de a ne ocupa de problemele noastre cu dragoste şi înţelegere, trebuie
să fie salutată- de toţi. Sînt sigur că toţi l-am ascultat cu interes.
Totuşi, aş vrea să fac un mic comentariu, î<n legătură cu Raportul Secretarului
general, încercînd să fiu cît mai pacific posibil ca să mă păstrez pe aceeaşi linie cu
Preşedintele. Toţi sîntem de acord cu interrelaţia dintre doctrină şi slujire, dintre dia
logul teologic şi preocupările sociale. Acest lucru trebuie să ne fie clar odată pentru
totdeauna. Cînd unii ortodocşi cer ca Consiliul Ecumenic al Bisericilor să se ocupe mai

V lA jA BISERICEASCĂ

889

mult de problema unităţii — căci ortodocşii cer de obicei acest lucru — ciînd relevă
disensiuni doctrinare ei vor doar să ceară o preocupare egală de problemele doctri
nare, ca şi de cele sociale. Să nu se minimalizeze niciuna dintre ele. Salutăm orice
efort în această direcţie. Sîn'tem siguri că nu e departe ziua cînd Consiliul Ecumenic
va evalua eforturile sale spre unitatea doctrinară şi rezultatele dialogurilor bilaterale,
tot aşa cum face şi cu evaluarea rezultatelor preocupărilor sociale».
în continuare episcopul Anitonie 'Plămădeală a -arătat că Biserica Ortodoxă Ro
mână este recunoscătoare Consiliului Mondial al Bisericilor pentru ajutoarele acor
date după cutremurul din 4 martie 1977. Este de asemenea recunoscătoare şi tuturor
Bisericilor care şi-au trimis ajutorul lor. «Considerăm gestul tuturor ca un semn de parti
cipare ecumenică la suferinţele unei biserici locale lovite de o catastrofă naturală».
S-a obiectat apoi că Preşedintele Scott este prea optimist cînd crede că toate
disensiunile doctrinare dintre Biserici au fost rezolvate şi că au mai rămas doar fac
tori ne-teologici de diviziune. Poate că acest lucru este adevărat în ceea ce îi pri
veşte pe protestanţi care deja au ajuns la intercomuniune, dar nu e deloc adevărat în
ceea ce îi priveşte pe ortodocşi şi pe romano-catolici. Poate că din această optică li
mitat-protestantă vine uneori orientarea exclusivă spre probleme practice, sociale,
politice.
Diferenţele doctrinare dintre protestanţi îşi pierd tot mai mult greutatea şi ele
vor defini şi deja definesc doar structuri organizatorice diferite şi ici şi colo metode
pastorale specifice. Ortodocşii trebuie să înţeleagă bine acest lucru pentru a se situa
exact în limbajul întrebuinţat de protestanţi, adesea foarte derutant.
4.
în continuare discuţiile s-au purtat asupra Comunităţii mărturisitoare.
accentuează ideea mărturisirii prin slujire, şi ideea mută.rii accentului pe comunitate,
(Dorinda Sampath, Trinidad) spre deosebire de tradiţia care mai păstrează accentul
pe conducători, pe pastori, pe misionari. De asemenea se susţine că Bisericile nu pot fi
Comunitate mărturisitoare, atîta vreme cît nu sînt unite (Rev. P. J. M. Ndebek, Botswana). «Noi mărturisim pe Hristos în Cuba — a spus D-na Ofelia Ortega — cînd
lucrăm pentru zidirea noii societăţi. Pentru noi unitatea înseamnă unitate în acţiune.
Trăim într-o mişcare c o n tin u ă » Biserică-Lume, Lume-Biserică. Aşa zidim şi o nouă
Biserică. Noi citim Biblia într-un fel nou, într-o noua ermeneutică : Biblia ne e necesară pentru acţiune şi reflexiune. Din aceleaşi motive am schimbat Liturghia : dăm în
ea mai mult spaţiu speranţei, bucuriei, învierii, victoriei asupra morţii. Noi luptăm cu
îngerul dar cerem binecuvîntarea lui Dumnezeu, ca să ne descoperim o nouă identi
tate într-o societate nouă».
Cu privire la Comunitatea mărturisitoare, Episcopul Antonie a reflectat la urmă
toarele considerente din punct de vedere ortodox :
a. «Comunitatea mărturisitoare» nu este ceva nou, inventat azi, diferită de Bise
rica tradiţională-, sau care s-ar suprapune Bisericii tradiţionale.
b. în Biserica tradiţională rolul de învăţător l-a avut totdeauna preotul, căci «nu
toţi sînt învăţători» zice Scriptura. Comunitatea e toată «mărturisitoare», deoarece to ti
rostesc Crezul, mărturisirea de credinţă, dar mandatul de învăţător a fost transmis
preotului, căruia Scriptura îi dă şi poveţe exacte cum s-o facă : prin cuvânt şi exem 
plu personal. Tendinţa protestantă este pe de o parte de a diminua rolul preotului ca
atare, dar în fapt de a înmulţi preoţii : cîţi credincioşi, atâţia preoţi.
Reprezentanţii ortodocşi se vor menţine la teologia tradiţională : preotul îşi păs
trează rolul de învăţător, comunitatea mărturiseşte credinţa ca şi pînă acum, fără a
lua locul, a se suprapune, sau a dubla rolul preotului.
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c. Formele mărturisirii Bisericii s î n t : cultul, cu tot ce implică el, adică litur
ghiei, tainele, sluj'bele indicate de textele canonice bisericeşti, predica în Biserică.
d. In legătură cu raportul dintre Biserică- şi societatea contemporană, Biserica
va mărturisi dreptatea, egalitatea, fraternitatea, va combate războiul şi înarmările, va
milita pentru pace şi bună înteleg-ere, arătînd că acestea trebuie să aibă la bază res
pectul reciproc, neamestecul în treburile interne ale altora, respectarea independen
ţei şi suveranităţii statelor.
e. Biserica nu trebuie să fie agresivă în mărturisirea e i ; să» nu condamne pe cei
ce nu mărturisesc aceleaşi lucruri ca şi ea, ci să respecte poziţia fiecăruia în ceea
ce priveşte credinţa : să promoveze şi ea libertatea de conştiinţă pe care o promovează
Constituţiile civile.
f. «Comunitatea mărturisitoare» nu trebuie să fie concepută ca un ghetou, des
prins de societate, sau împotriva societăţii. Ea trebuie să fie o comunitate a smereniei
şi a rugăciunii pentru alţii.
5. Duipă ce s-au terminat discuţii iile în Plenară, s-a hotărît ca pe baza textului cu
privire la Comunitatea mărturisitoare, alcătuit de Unitatea I-a, să se alcătuiască o
scrisoare către Biserici. Pentru definitivarea textului acestei scrisori, s-a decis să se
lucreze în grupe mici, care să culeagă sugestii de la toată lumea şi care în final să
fie cuprinse în scrisoare. în grupa în care a lucrat episcopul Antonie Plămădeală
(România) s-a vorbit despre necesitatea de a ne declara fraţi cu toţi săracii. «E foarte
bine, a spus episcopul Antonie în intervenţia sa, dar nu aceasta este problema. Pro
blema nu e să* ne declarăm fraţi cu săracii — acest lucru e şi uşor şi comod — problema e să facem să dispară sărăcia. Pentru aceasta trebuie să sprijinim transformarea
structurilor discriminatoare din societatea de azi, şi o nouă ordine economică. Nu sînt
deajuns declaraţiile seci de dragoste faţă de săraci. Asta s-a făcut întotdeauna. Uni
tatea şi frăţietatea tuturor oamenilor nu se va realiza decît după instaurarea unei noi
ordine economice în lume. Ordine spirituală fără o ordine economică* echitabilă, în
seamnă dezordine şi economică şi spirituală».
6. Din nou în Plenară, Dr. Lukas Vischer, directorul subdiviziunii Credinţă şi
Constituţie a prezentat documentul «Botez, Euharistie şi Preoţie» şi reacţiile care s-au
primit din partea Bisericilor în legătură cu el. Comentariile au fost toate pozitive. S-a
constatat că foarte multe Biserici s-au declarat puncte de vedere comune faţă de cele
trei taine şi în special foairte aproape de exigenţele ortodoxe, deşi acestea n-au fost
cu totul satisfăcute. Totuşi importanţa care s-a acordat sucecsiunii apostolice, bote
zului copiilor, considerarea elementelor Euharistiei ca Truipuil şi Sîngele Dominoului, sînt
din partea protestanţilor care le-au afirmat semne bune pe drumul spre unitate. In
legătură cu aceasta Episcopul Antonie Plămădeală (România) a exprimat următoarele
puncte de vedere :
«Este pentru prima oară cînd Consiliul Ecumenic al Bisericilor dezbate un Docu
ment important. Iată că se poate discuta şi despre doctrină şi încă bine. Munca des
făşurată de «Faith and Order» este excepţională şi întreaga comisie merită felicitări.
Documentul 1'5 (îşi 16) reflectă ibine isltadiul d iscu ţiilo r: tfără exagerări, fără optimism
gratuit şi fără pesimismul obişnuit în ceea ce priveşte acordurile doctrinare.
a.
Fără îndoială acordul cel mai urgent necesar, dar şi cel mai uşor de realizat,
este acela asupra Botezului, tîn legătură icu aceasta aş vrea să sugerez dezvoltarea cit
mai mult posibilă a relaţiei Botez-Mirungere, care şi-a găsit deja expresia în DocumentLărgirea cercetării va putea duce la clarificarea şi acordul făcut asupra încă uneia'
i
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din cele 7 Taine, Taina Mirungerii. Va fi un cîştig enorm, pentTu că fiecare Taină
înţeleasă la felr e o mare treaptă urcată spre unitate.
b. Punctele de convergenţă în legătură cu Euharistia ni se par extraordinare,
uneori aproape incredibile. Documentul arată un acord asupra semnificaţiei Euharistiei
ca mulţumire (Thanksgiving) amintire (memorial, anamnesis) invocare şi comuniune
cu Hristos.
Documentul arată recunoaşterea aproape unanimă a prezenţei reale a lui Hristos
în Euharistie, deşi ea mai este încă înţeleasă în chip diferit de alte confesiuni, dar
totuşi este recunoscută*.
Documentul arată că Hristos e prezent obiectiv în Euharistie, prezenţa nefiind
dependentă de credinţa celebrantului sau .primitorului.
Documentul arată că Epicleza e folosită din ce în ce mai mult de tot mai multe
co n fesiu n i;
Documentul arată că Hristos e prezent în elemente şi se vorbeşte aşa cum tre
buie de consumarea resturilor după împărtăşanie ;
Desigur «mai -există probleme : cea .a celebra nitului mai lînbîi. Documentul arată onest
diferenţele. Pentru unele confesiuni celebrantul trebuie să fie sărbătorit şi cu succe
siunea apostolică, pentru alţii nu.
Documentul recomandă cercetări în continuare.
c. Eu aş mai recomanda în legătură cu Euharistia următoarele : Se ştie că aproape
în toate confesiunile există practica mărturisirii păcatelor, înainte de împărtăşanie.
Documentul nu face amintire de aceasta. Eu aş recomanda adinei re-a acestui aspect.
La sfîrşitul studiu'lui acestei reiaţii, s-ar putea să ne trezim că am mai rezolvat teolog i-a a încă uneia din c e le 7 Taine, Taina Mărturisirii. Nu cred că aceasită 'lărgire ar
complica lucrurile. Ba chiar cred că din punct .de vedere ortodox, nici nu se poate
termina discuţia despre Euharistie, fără a se aborda şi cea despre Pocăinţă. Aceasta
ar duce de asemenea la rezolvarea şi a altor probleme de teologie controversate.
d. Spre exemplu, s-ar putea clarifica şi mai mult teologia justificării; Botezul,
justifică păcatul originar, dar ce se lîntiîunplă cu păcatele ulterioare? Pocăinţa e un
fel de'incursiune permanentă a darurilor, a justificării prin Botez. E un fel de repetare
a darurilor Botezului.
e. Documentul arată trei puncte de acord asupra Tainei Preoţiei. El arată o înţe
legere 'crescândă asupra succesiunii 'apostolice a hirotoniei. Desigur tem ele cer cercetare în continuare.
f. Cu privire la hirotonia femeilor, poziţia ortodoxă e bine cunoscută. Aşa cum
a spus Brigalia Bam, nu hirotonia va rezolva problema femeilor, a drepturilor ei. Sînt
multe alte probleme ce trebuie rezolvate. Rolul femeilor în Biserică trebuie lărgit, dar
nu e dependent de hirotonia lor.
g. Salult tot ceea ce in acest document este efort onest spre clarificarea doctrina
ră. Nu sînt atît de optimist pe cît par, dar nu sînt nici mai pesimist decît trebuie.
Profeţia că vom fi una, ne dă dreptul să sperăm.
h. Cred că intenţia de a prezenta acest Document la a V l-a Adunare Generală a
Consiliului Ecumenic al Bisericilor — îmbunătăţit ia zi, desigur — va fi revelaţia
vremii. Pentru prima oară un docuimenJt doctrinar esenţial, va fii propus urbi et orbi
atenţiei Bisericilor. Consiliul Ecumenic îşi va justifica astfel substanţial numele.
Dr. Lukas Vischer a cerut Episcopului Antonie să trimită acest comentariu în
scris Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
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7. După ce în grupele de lucru s-a discutat conţinutul unei scrisori către Biserici,
un grup mic ales de Comitetul Central a strîns şi a centralizat toate sugestiile şi a
alcătuit un prim Proiect de scrisoare care a fost prezentat în plenară. Textul s-a bucu
rat de unele aprecieri dar s-au formulat şi critici. Episcopul Antonie Plămădeală a lu'at
cuvîntul spunînd următoarele :
«Scrisoarea e foarte bună, plină de substanţă. E o scrisoare de bunăvoinţă. Am
totuşi cîteva observaţii :
a. Din ea lipseşte «De ce»-ul. De ce această scrisoare către Biserici ? Ce o mo
tivează ? Şi de ce azi ? De ce azi mai mult ca în trecuit ?
b. Scrisoarea mi se pare cam triumkalistă, unilaterală. în cap. 2 avem clar un
triumlalism al sulerinţei. Vorbeşte numai de suferinţa pentru credinţă. Există şi alte
suferinţe în lume : foame, exploatare, inegalitate. Scrisoarea nu vorbeşte de solidarita
tea
noastră cu aceste suferinţe. Sîntem- preocupaţi în scrisoare numai de ghetoul nos
tru
creştin. Izolat. Ori, Bisericile au renunţat de mu'lt la aceasta. Ne întoarcem îna
poi ? N e izolăm din nou ?
c. Aş sugera menţionarea explicită a solidarităţii Bisericii cu lumea şi cu pro
blemele ei de azi. Aceasta ar putea răspunde şi la «De ce»-ul care lipseşte din scri
soare. Scrisoarea ar ifi motivată de situaţiile din societatea de azi, ameninţată de
războaie, plină încă de exploatare şi inegalitate.
d. Scrisoarea spune că sîntem «sitrăini în lume». Se interpretează greşit un Psalm
clasic. Nu sîntem străini. Sîntem în lume. Nu-i adevărat, cum spune scrisoarea, că
trăim sub domnia unui rege puternic, Iisus, numai al nostru, care ne ţine izolaţi în
speranţă şi bucurie. Aceasta este o expresie evidentă a unui triumlalism al puterii. Se
afirmă că Hristos este singurul Domn, că El este totul şi noi ca El. Nimic nu ne
atinge. Fals : unde este Hristos slujitorul ? Hristos care spală picioare, suferă pentru
lume, se implică- în suferinţele lumii. Scrisoarea are în vedere numai o Biserică triumlătoare. Să introducem în ea Biserica slujitoare, pe Hristos robul, sluijtorul, în solida
ritate cu toţi săracii şi cu cei ce suferă. Hristosul care propovăduieşte împărăţia ceru
rilor, schimbarea.
Vă daţi seama de implicaţiile unei astfel de teologii triumfătoare pentru situa
ţia Bisericii în lumea de azi ? Cine va mai vedea în Biserică o instituţie actuală, pozi
tivă, solidară cu lumea ?
Sugerez deci refacerea capitolelor care lasă această impresie de triumf şi izo
lare».
Joi 4 august In plenară, după lîmibunăltăţiiri, textul definitiv al Scrisorii către Bise
rică a fost adoptat cu unanimitate.
4

8. în ziua de 30 iulie, la amiază, /. P. S. Mitropolit Hrisostom de Mira, din Patriar
hatul Ecumenic a invitat la o maisă şi convorbire p e tot'i ortodocşii, membri în Comite
tul Central şi Comitetul Executiv. S-au discutat probleme legate de
activitatea
orto%
doxă în Consiliul Ecumenic şi posibilitatea unei coordonări a acţiunilor ortodoxe. în
linii mari s-au abordat următoarele aspecte ale prezenţei ortodoxe în Consiliul Ecumenic al Bisericilor'.
a.
S-a hotărît să se ceară mărirea numărului ortodocşilor în conducerea Cen
trului de la Geneva. I. P. S. Mitropolit N icolae Corneanu şi Episcopul Antonie Plă
mădeală au anunţat că Biserica Ortodoxă Română a propus două candidaturi.
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b.
S-a discutat propunerea Mitropolitului Paul Gregorios din India de a se crea
un Consiliu Ecumenic al Bisericilor Ortodoxe orientale şi romano-catolice. Întrucît pro
punerea a apărut în Irenikon, dar n-a fost trimisă oficial Bisericilor ortodoxe, şi întru
cît e vorba de o părere personală a mitropolitului Paul Gregorios se hotărăşte să nu
se discute cu Dr. Potter despre aceasta (Dr. Potter solicitase o discuţie) deoarece
Biserica ortodoxă nu e angajată în discuţie.
e.
Se hotărăşte ca Scrisoarea c e va fi trimisă Bisericilor cu privire la «Comunita
tea Mărturisitoare» să fie acceptată, să fie eventual puiblicaltă, dar să nu fie considerată
ca o scrisoare pastorală, deoarece Sinoadele noastre n-o vor accepta ca atare.
9.
Duminică, 31 iulie, orele -10,00, Dr. Scobt (preşedinte) şi Dr. Potiter (secretar
general) au convocat o consultare cu toţi ortodocşii prezenţi la lucrările Comitetului
Central şi Executiv şi cu toţi cei care lucrează în Sitaff-ul de la Geneva.
Dr. Potter a arătat că ar dori ca ortodocşii să participe mai larg la viaţa Con
siliului Ecumenic al Bisericilor. «Eu îmi dau seama că n-am putea exista fără orto
docşi. Occidentul are multe de învăţat de la tradiţia ortodoxă».
S-au discutat patru pTobleme :
a. Ce cred ortodocşii despre bazele pentru admiterea în Consiliul Ecumenic a
unor Biserici care au membri nebotezaţi (dintre acele Biserici care ibotează la maturi
tate). Răspunsul a fost că e bine să se respecte hotărîrile anterioare cu privire la
apartenenţa la Consiliu numai a acelor Biserici care au membri botezaţi îşi cred în
Sfîntă Treime şi cu cel puţin 25.000 membri.
b. S-a discutat asupra bazelor pentru stabilirea priorităţilor în activitatea Con
siliului Ecumenic. Principiul care s-a stabilit a fost acela al echilibrului între preocupările pentru unitate şi cele sociale.
c. S-a discutat din nou despre participarea ortodocşilor în posturile de conducere
de la Geneva ale Consiliului Ecumenic. Din nou au vorbit despre necesitatea îmbună
tăţirii participării ortodoxe şi 1. P. S. Mitropolit N icolae Corneanu şi Episcopul A nto
nie Plămădeală. I. P. S. Mitropolit N icolae a spus printre altele : «Am vrea să eviden
ţiem unele aspecte pozitive în viaţa şi activitatea Consiliului Ecumenic. Sîntem de
acord cu tot ce s-a spus pînă acum, în special în legătură cu reprezentarea ortodoc
şilor. în ortodoxie în general există o atitudine pozitivă faţă de Consiliul Ecumenic.
El ne-a pus în contact cu alte Biserici .şi chiar dacă poziţiile noastre n-au fost în tot
deauna acceptate, ele au fost totuşi făcute cunoscute. Rugăm să se aibă în vedere re
comandarea de către Biserica Ortodoxă Română a unor persoane pentru Staff. Prin
recomandarea lor noi dorim să îmbunătăţim lucrarea Consiliului Ecumenic pe care o
apreciem». Episcopul Antonie Plămădeală a a d ă u g a t: «Aş ruga pe Dr. Potter să noteze
voinţa şi dorinţa unanimă a ortodocşilor de a participa mai intens la activitatea Con
siliului Ecumenic. Toate cererile prezentate aici, toate recomandările pentru Staff,
arată această dorinţă. Dr. Potter ne-a convocat să ne întrebe cum înţelegem îm bună
tăţirea participării noastre la viaţa Consiliului Ecumenic. I-am spus. Acum eu i-aş
întoarce întrebarea: c e răspundeţi la cererile noastre? Bisericile care ne-au dat man
datul să facem recomandări şi să punem întrebări, ne vor cere răspunsuri.
Să fiu mai concret : noi vă recomandăm candidaţi spre a fi angajaţi în Consiliu.
Oamenii aceştia vor învăţa despre ecumenism şi vor veni şi cu experienţa lor orto
doxă să fie folositor la rîndul lor».
B. O. R. -
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S-au dat asigurări că cererile ortodoxe vor fi luate în consideraţie cu toată serio
zitatea.
*
, d. A paitra problemă care s-a ridicat în cursul Consultaţiei a fost aceea despre
v o tu l în problemele doctrimare şi în alegerile membrilor Comitetului Central şi Exe
cutiv şi în general cînd se aleg comisii, comitete etc.
Ortodocşii prezenţi au obiectat împotriva tendinţei de a se lua hotărîri în pro
bleme doctrinare prin vot. în cazul Consiliului Ecumenic al Bisericilor, alcătuit în
marea majoritate din protestanţi, votull ar da întotdeauna oiştig de cauză protestan
ţilor. în probleme doctrinare numai unanimitatea ar putea decide, acea -unanimitate
care să-i includă şi pe reprezentanţii ortodocşi care ar avea mandat din partea Sinoa
delor lor pentru a participa la un asemenea vot. Şi nu numai a t î t : ar trebui ca toţi
ortodocşii să aibă acelaşi mandat din partea tuturor Sinoadelor şi pe urmă toate Si
noadele să ratifice votul. Dar deocamdată e încă* prematur a discuta această problemă.
In moment ui (în care o problemă doctrinară va apare pe ordinea de zi, abi.a atunci
primul lucru ce va trebui discutat va fi metoda de stabilire a deciziilor.
în ceea ce priveşte metoda votului în alegerile de membri în Comitetul Central
sau în Comitetul Executiv al Consiliului Ecumenic sau în alte organisme ale lui, s-a
obiectat că şi aici votul îi poate elimina pe ortodocşi foarte uşor, ei fiind în mare mino
ritate. în condiţiile votului ortodocşii vor depinde întotdeauna de bunăvoinţa majo
rităţii protestante. Trebuie căutate metode mai bune de desemnare a reprezentanţilor
pe confesiuni, p-e arii greografice, pe vîrste, după culoare etc. S-au promis studii şi în
această privinţă, deşi nu e deloc uşor să se elaboreze o astfel de metodă decît cea
folosită pînă acum, adică* votul.
10. lîn Comitetul Financiar a lucrat, ca membru ales şi Episcopul Antonie Plămă
deală, care a luat cuvîntul de mai multe ori în sprijinul numirii a încă doi români în
Staff. în Plenară a luat cuvîntul şi I. P. S. Mitropolit N icolae Corneanu cerînd oa
posturile cerute de ortodocşi să nu fie mereu făcute dependente de finanţare. A?a
cum se găsesc bani pentru toate 'celelalte posturi, să se găsească şi pentru ortodocşi.
11. în cursul lucrărilor Comitetului Central, I. P. S. Mitropolit Nicolae Corneanu
şi P. S. Episcop Antonie Plămădeală au întîlnit pe domnii Piet Bouman şi Stanley
Wittou din cadrul biroului CICARWS, cu oare au discutat probleme legate de ajutorul
acordat bisericilor din România după cutremurul din 4 martie 1977. S-au promis în
continuare ajutoare mai ales pentru Seminariile teologice care au suferit avarii şi
pentru constituirea din nou a unui Institut teologic şi a unui centru Ecumenic.
12. O atenţie deosebită au acordat Comitetul Executiv şi Comitetul Central,
programului pentru combaterea rasismului. Luînd în discuţie cererile prezentate de
83 de organiziaţii pentru obţinerea de ajutoare în sprijinul luptei antirasiste şi de
eliberare, în special din Africa, Comitetul Central le-a aprobat ajutoare în valoare
totală de 510.000 dolari.
t

13. Potrivit regulamentului Consiliului Ecumenic, Comitetul Executiv trebuie
schimbat la fieoaTe şedinţă a Comitetului Central. Totuşi majoritatea membrilor Co
mitetului Central au votat împotriva schimbării, pentru a da posibilitate actualilor
membri ai Comitetului Executiv să-şi aducă contribuţia rodnică la activitate/a Consiliului, ca unii ce au dej-a o experienţă acumulată ca membri ai Comitetului Executiv.
»
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Schimbarea la fiecare şedinţă ar face ca noii membri să fie mereu în situaţia de a
învăţa şi de a nu putea lu'cr» efectiv, deoarece cînd ajung să înveţe ce să facă, tre
buie să cedeze locul altora.
14.
în cadrul şedinţei finale a Comitetului Central a luat cuvîntul şi un obser
vator din partea Vaticanului şi anume Mgr. Charles Moeller. A adus salutul Bisericii
Romano-Catolice, arătînd interesul major pe oare această BiseTică îl are în urmărirea
activităţii Consiliului Ecumenic.
Lucrările Comitetului Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor s-au desfă
şurat sub semnul continuării eforturilor de a găsi căi noi atît pentru angajarea Bise
ricilor în viaţa societăţii contemporane, prin slujirea oamenilor şi a progresului, cît
şi pentru unitatea Bisericilor lui Hristos.
| ANTONIE PLĂMĂDEALĂ
Episcop vicar patriarhal
0

ÎNTRUNIREA COMISIEI TEOLOGICE MIXTE
PENTRU DIALOGUL DINTRE BISERICA ORTODOXĂ ŞI BISERICA VECHE-CATOLICĂ
Intre 23— 30 august 1977 a avut loc ia Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice
de Constantinopol din Chambe^y-Geneva a doua întrunire a Comisiei teologice mixte
pentru dialogoul oficial dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Veche-Catolică.
La această întrunire, Biserica Ortodoxă a fost reprezentată: Patriarhia Ecumenică:
« I. P. S. Irineu, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe Elene din Republica Federală Germania
şi Exarh al Europei Centrale îşi Prof; Bmmanuel F o tia d is ; Patriarhia A l e x a n d r i e i :
I. P. S. Partenie, Mitropolitul C'artaginei ; Patriarhia Ieru salim u lu i: I. P. S. Kornelios
Rodussakis, Arhiepiscop de Sevastia şi I. P. S. Hrisostomos Z<afiris, Mitropolit de
Gardikion ; Patriarhia Rusă : I. P. S. Filaret, Mitropolitul iBerlinului şl a'l Europei Cen
trale şi Protoiereu Nicolai G u n d ia ev ; Patriarhia Sirbă : Pr. prof. Dimitrie Dimitrievici ; Patriarhia Română : Pr. conf. Ştefan A lexe ; Patriarhia Bulgară : Prof. Ilia Tonevsah-i } Arhiepiscopia Greacă din Cipru : Prof. Andreas Miitsides ; Biserica O rtodoxă din
Grecia : prof. Ioan Kaloghiru şi prof. Megas Farantos.
Biserica Veche-Catolică a fost reprezentată astfel : Biserica Creştină Catolică din
Elveţia: Eminenţa Sa Episcopul Leon Gauthier şi iproif. ipr.ţ Herwig Aldenhoven ; Bise
rica din Olanda : prof. Petrus Johannes Maan, canonic şi pr. Martien Parimentier ;
Biserica din R. F. Germania : Pr. prof. Werner Kiiippers şi Pr. prof. Christian O yen ;
Biserica din Austria : Pr. Gunter D o le z a l; Biserica din Polonia : Eminenţa Sa -Episcopul
Tadeusz R. Majewskâ -şi (Eminenţa Sa Episcopul Maximilian Rode,. care au reprezentat
şi Biserica V eche-C atolică Naţională Polonă din Statele Uniite ale Americii şi Canada.
Au mai luat parte următorii : Pr. prof. Peter Amiet, Pr. Urs von Arx şi Pr. Dieter
Prinz, în calitate de consilieri ai Comisiei vechi-catolice, precum şi Asist. Dr. Theodoros Nicola-u şi Prof. Grigori Skobei, în calitate de consilieri şi traducători ai Comi
siei inter-ortodox'e.
întrunirea a fost prezidată de I. P. S. Mitropolit Irineu împreună cu Eminenţa Sa
Episcopul Leon Gauthier, iar lucrările d'e secretariat au fost întocmite de prof. Megas
Farantos, ca locţiitor al secretarului permanent prof. Ioan Karmiris şi Pr. prof. Werner
Kuppers.
tîn ziua de' 23 august, după-amiaza, a avut loc o consfătuire în care s-a analizat
stadiul de pregătire a temelor programiate şi anume II Hristologie : 3. învăţătura despre
Maica Domnului şi III Ecleziologie : 1. Fiinţa şi însuşirile B isericii ; 2. Unitatea Bise
ricii şi Bisericile locale ; 3. Hotarele (limitele) Bisericii ; 4. Autoritatea Bisericii (au
toritatea) în Biserică ; 5. Infailibilitatea B isericii ; 6. Cele şapte Sinoade Ecumenice şi
Sinoadele recunoscute de acestea ; 7. N ecesitatea succesiunii apostolice şi canonicitatea ierarhiei Bisericii Vechi-Catolice ; 8. Capul B isericii; 9. Problema intercomuniunii.
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Unele dintre aceste teme au fost discutate de o subcomisie mixtă de lucru în sesiu
nea de la Mînăstirea Penteli-At'ena, între 26 septembrie-—
3 octombrie 1976, cînd s-'au
w
Bp
alcătuit şi cîteva proiecte de texte comune. Delegaţii vechi-catolici au informat că o
comisie teologică a Bisericii lor a studiat din nou aceste texte. N oile proiecte au fost
trimise secretarului permanent al Comisiei inter-ortodoxe, prof. Ioan Karmiris, spre a
fi eventual îmbunătăţite şi traduse în limba greacă. I. P. S. Mitropolit Irineu a făcut
cunoscut că din cauza unei boli grave a fiului său, prof. Ioan Karmiris n-ia put-ut să
se ocupe de aceste texte. Ţinîndu-se seama de această situaţie s-a propus ca să se
ţină tsesiuni separate de către c e le două comisii, .sesiuni ale isuibcomisiei mixte de lucru
şi şedinţe plenare.
Lucrările Comisiei teologice mixte au început în dimineaţa zilei de 24 august.
După rugăciune, I. P. S. Mitropolit Irineu a transmis binecuvîntarea Sanctităţii Sale
Dimitrios I Patriarhul Constantinopolului, oare a oferit ospitalitate pentru această
întrunire în Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambesy. Făcînd un
scurt bilanţ al activităţii de pînă acum, I. P. S. Sa a precizat că deşi au fost semnate
oficial de către membrii Comisiei teologice mixte unele texte comune, totuşi problemele
ecleziologice prezintă greutăţi serioase. Pentru a surmonta aceste greutăţi este n ece
sar ca noile texte comune să fie fundamentate pe Sfîntă Scriptură şi Sfânta Tradiţie
şi să exprime clar învăţătura ortodoxă a Bisericii. Pentru că, după cum a spus Sfîntul
V asile cel Mare, «dintre dogmele păstrate şi învăţate de Biserică, pe unele le avem
din învăţătura scrisă, pe altele fiindu-ne transmise din tradiţia Apostolilor le-am
primit în taină. Amîndouă au aceeaşi putere pentru credinţă».
La rîndul său, Eminenţa Sa Episcopul Leon Gauthier a transmis binecuvîntarea
Eminenţei Sale Episcopului de Utrecht Marinus Kok şi a exprimat speranţa că şi de
această dată lucrările se vor desfăşura în acelaşi spirit ca şi pînă acum. 1
S-a hotărît .apoi să se trimită telegrame către .Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic
al Constantinoporului, către I. P. S. Mitropolitul Hrisostom, Locţiitor -al Arhiepiscopiei
Bisericii Ortodoxe din Cipru exprimând compasiune în legătură cu moartea neaşteptată
a Arhiepiscopului Makarios şi către prof. Ioan Karmiris, secretarul Comisiei teologice
mixte. Pe parcursul lucrărilor s-au primit răspunsuri 1-a aceste telegrame.
Făcîndu-se apelul membrilor Comisiei teologice mixte s-'a constatat că n-au tri
mis reprezentanţi Patriarhia Antiohiei, Biserica Ortodoxă din Polonia şi Biserica Orto
doxă din Finlanda. De asemenea, a lipsit Eminenţa Sa Episcopul Joseph Brinkhues al
Bisericii Vechi-Catolice din R. F. Germania.
în urma multor discuţii şi cercetări teologice, membrii Comisiei teologice mixte
au acceptat şi semnat următoarele două tex te: 1. Născătoarea de Dumnezeu şi 2.
Fiinţa şi însuşirile Bisericii.
Textele semnate, redactate în limbile greacă şi germană, au fost distribuite mem
brilor Comisiei teologice mixte spre a fi predate Bisericilor reprezentate.
în timpul lucrărilor, în fiecare dimineaţă, s-a săvîrşit Utrenia, alternativ, o zi or
todocşii, şi alta vechii-catolici.
Duminică, 28 august, participanţii la acest dialog au fost invitaţi să asiste la
Sfîntă liturghie, săvârşită în biserica greacă «Sfântul Pavel» de la Centrul ortodox din
Chambesy, la biserica ruisă (Patriarhia M oscovei) şi 'la ibiserica veche-catolică «Sfîntul
Gherman» din Geneva. După Sfîntă liturghie, toţi membrii Comisiei teologice mixte
a'u fost invitaţi la o agapă oferită ^de Biserica Creştină Catolică i(Veche-Catolică) a
Cantonului Geneva.
în această duminică, delegatul Bisericii Ortodoxe Române a slujit la Capela
ortodoxă română a Parohiei române din Geneva, de la Centrul ortodox din Chaimbesv
rostind şi predica zilei.
#

în ultima zi a lucrărilor, Comisia teologică mixtă a luat următoarele hotărîri :
1.
în cursul anului 1978 să se întrunească subcomisia mixtă de lucru pentru s
discuta şi a alcătui proiecte de texte comune pentru cea de-a treia fază a dialogului
teologic ortodoxo-vechi-catolic. Cei doi preşedinţi au dreptul să hotărască dacă ală
turi de membrii subcomisiei mixte de lucru pot fi invitaţi şi alţi teologi de specialitate
din cadrul Comisiei mixte. •
Viitoarea întrunire generală a Comisiei teologice mixte va avea loc în vara anu
lui 1979. Locul şi data întîlnirii se vor fixa în comun acord cu Patriarhia Ecumenici
%
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de Constantinopol. Temele în studiu sînt cele fixate La Penteli-Atena în 1973, adică
opt teme ecleziologice.
Delegatul Bisericii Ortodoxe Române a participat la .toate lucrările, făcînd parte
şi din Comisia mixtă de lucru. în timpul discuţiilor a introdus numeroase citate din
Sfinţii Părinţi în textele discutate şi adoptate.
De asemenea, a prezentat Comisiei interortodoxe refera tu l: Probjema intercomu niunii, care va forma materialul de studiu din partea ortodoxă.
Textele adoptate vor fi publicate în traducere românească în revista «Ortodoxia».
CONTINUAREA LUCRĂRILOR COMISIILOR PENTRU DIALOGUL
ANGLICANO-ORTODOX
1.
Sesiunea de la Cambridge a Comisiei mixte pentru dialogul ortodoxo-angîi -•
can (25 iulie — 1 august 1977). — Potrivit hotărîrii luate anul trecut la M oscova şi con
firmată La Salonic, unde s-'au adunat numai membrii subcomisiunii ortodoxe, convocată
de Sanctitatea Sa Patriarhul ecumenic Dimitrios prin Arihiepiscopul Atenagora al
Tiati retor şi M^arii Britanii (27—28 aprilie a.c.), lucrările Comisiei pentru dialogul ortodoxo-anglican au continuat anul acesta la Cambridge.
Adunarea de la Cambridge s-a caracterizat prin ceea ce ziarul londonez «Church
Times» a numit «criza convorbirilor angli cano-ortodoxe», criză provocată de reintrodu
cerea în august anul trecut a adaosului «iFilioque» într-o carte de cult a comunităţii
americane anglicane «episcopaliană» şi mai a ^ s de fiaptul că aceeaşi comunitate, ur
inată de altele, a adoptat practica protestantă a hirotoniei femeilor.
în fata acestei situiaţii, delegaţii Bisericilor Ortodoxe pentru acest dialog au
reacţionat în mod diferit, aşa cum s-'a. putut vedea La Salonic unde s-au cristalizat şi
s-au ciocnit două atitudini în această problemă, marea majoritate a delegaţilor greci,
reprezentînd Patriarhatele Ortodoxe, cerînd încetarea imediată a dialogului, iar d ele
gatul Bisericii Ortodoxe Române propunînd continuarea convorbirilor pînă la epuizarea
problemelor în discuţie. Se cunoaşte/hotărîrea de compromis luată l>a Salonic ca d ele
gaţii Bisericilor Ortodoxe să propună Bisericilor lor ca să amîne discuţiile cu anglicanii
dacă discuţiile de La Cambridge nu ar fi satisfăcătoare.
•în această atmosferă apăsătoare s->a deschis sesiunea de la Cambridge, luni 25
iulie a.c. Lucrările s-'au efectuat în subcomisii :
în subcomisia «Truro», numit aşia după- oraşul în care s-a ţinut principala sesiune
separată de pînă acum a acestei subcomisii, au participat ca delegaţi ai Bisericilor
Ortodoxe : Arhiepiscopul Stylianos al Australiei (Patriarhia Ecumenică), co-preşedinte
ortodox al Comisiei ; Prof. N icolae Chiţescu (Biserica Ortodoxă Română) ; Prof. G. Galitis (Patriarhia de la Ierusalim) şi prof. Arhim. Kallistos W«are de la Oxford, secretar al
subcomisiei «Truro».
în subcomisia «America de Nord» au participat următorii delegaţi ortodocşi :
Arhiepiscopul Atenagora (Co-preşedinte al Comisiei), Arhiepiscop al Tiatirei şi Marii
Britanii( Patriarhia Ecumenică), Arhiepscopul Metodiu de Axum (Patriarhia Ecumenică),
Vasilios, Mitropolit al Cezareei (Idem), Episcopul Grigorie Tropaeou (idem), N icolae
Mihăiţă (Biserica Ortodoxă Română) şi Arhim. Meletios (Secretar al subcomisiei Americii de Nord).
în subcomisia «Si. Alban» au participat următorii teologi o r to d o c şi: Mitropolitul
Vasile .Crivoşein al Bruxelles-uiii şi a toată Belgia (Biserica Ortodoxă Rusă), Prof. Ioan
Romianides (Patriarhia Antiohiei), Dr. Const. Scouteris (Biserica Ortodoxă Greacă),
dr. Andreas Tiriyrides (Biserica Ortodoxă Cipru), secretarul subcomisiei şi prof. N.
Lossky (consultant).
Delegaţii Bisericii Anglicane au fost următorii : în subcomisia «Truro» au parti
cipat : Episcopul de Truro, Graham Leonard (co-preşedinte al su b com isiei); Episcopul
Richard Hanson, profesor la M an ch ester ; Canonicul M. O arm ichael; prof. Roger
Beckwith de ia Oxford f Rev. John Riches şi Rev. C. Davey, secretarul subcomisiei ;
Brian Mc N eile (consultant). în subcomisia «America de Nord» au luat parte Episcopul
Jonalhan Sherman de Long Îs land (>co-preşedinte al subcomisiei) ; Episcopul Graham
Delbridge de Gripps'land ; Episcopul Robert Terwi'lliger, vicar la Dalias ; Prof. Eugene
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Fairweather ; Rev. Dr. Richard Nori-s ; Rev. William Norgran (secretarul su b com isiei);
Dr. Peter Day (membru al Secretariatului ) ; dr. Paul Anderson (consultant). Din s u b 
comisia «Sf. Alban» au făcut parte Episcopul Robert A. K. Runcie de Sf. ALban (co
preşedintele su b com isiei); canonicul A. M. Allachin ; canonicul Edward E v e r y ; Rev.
dr. Edward Hardy ; Rev. Mark Santer ; Rev. Hugh W ybrew (secretarul subcomisiei) şi
Rev. John de Satge (consultan).
Subiectul general al primei subcomisii («Truro») a .fo s t «Biserica şi Bisericile».
Asupra acestui subiect şi în legătură cu el au prezentat referate următorii delegaţi
o r to d o c şi: Prof. N. Chiţescu, «Biserica şi Bisericile» ; Prof. G. Galitis, idem Prof. D.
Ogitsky, «Biserica, mireasa lui H r isto s; Rev. J. Riches : «Biserica ca mireasă a lui
Hristos şi sub judecată» ; Prof. R. Beckwith : «Semnele -şi atribuitele Bisericii cu refe
rire specială la art. XIX» ; ,E piscopul prof. Richard Hanson : «Continuitatea Bisericii»
şi Prof. N. Sivarov : «Biserică şi Societate».
La cea de a doua subcomisie, al cărei subiect general a fost «Ministeriu şi
preoţie», s-au discutat c e le două documente emise de Comisia Anglicano-catolică şi
anume : «Declaraţia angilicano-Tomano-catolică asupra ministeriului şi preoţiei» şi «De
claraţia formulată de comisia internaţională anglicano-iomano-catolică 'asupra auto
rităţii in Biserică». Subcomisia Sf. Alban 'a ifixat trei subiecte : «Binecuvântata Fecioara
Maria», «Comuniunea Sfinţilor lîn lumin-a învierii îşi Cincizecimii» şi «Rugăciunile
pentru morţi şi invocarea şi venerarea sifinţilor». S-au discutat următoarele referate :
«Theotokos-Panaghia» de dr. C. S'couiteris ; «Teotokos-Panaghia : cîtev a reflecţii an
glicane» de canonicul A. M. A'llc’h i n ; «Comuniunea sfinţilor şi examinarea critică
a Teologiei şi aplicarea ei» de prof. J. Romianides ; «Binecuviîntaiţii repauzaţi în p ie 
tatea anglicană».
Programul a început cu un serviciu divin.
Cu rugăciunea de se'ară s-a încherat şedinţa festivă de deschidere.
Marţi, 26 iulie au început lucrările ân subcomisii după liturghia săvârşită de
Episcopul Runcie.
Miercuri, 27 iulie s-'au discutat referatele profesorului Episcop Hanson şi pro
fesorului Beckwith de la Oxford.
Joi, 28 iulie lucrul a început cu analiza referatului prof. N. Chiţescu, delegatul
Bisericii Ortodoxe Române despre «Biserică şi Bisericile».
Vineri, 29 iulie s-a lucrat mai iîntîi în subcomisie şi s-a discutat şi aprobat Ra
portul subcomisiei «Truro».
Raportul subcomisiei Sf. Alban. — In duipă-a miaza aceleiaşi zile, delegaţii orto
docşi s-au întrunit din nou, separat, şi s ja pus la vot următoarea rezoluţie, propusă
de Mitropolitul Metodie, secundat de Arhiepiscopul Atenagora : «Noi propunem să fie
ţinută o adunare înainte de Conferinţa de la Lambeth în 1978 care să discute în
mod exclusiv c e le două tem e : «a hirotoniei (femeilor şi a lui «Filioque». Vor fi două
zile de discuţii numai pentru ortodocşi şi două zile de întîlnire cu anglicanii. Orto
docşii intenţionează să dea o decl'araţie pe care icer ca Anglicanii s-o facă cu n os
cută la toţi membrii Conlferinţei de l-a Lambeth.
Seara a fost dată o recepţie la Universitatea din Caimbridge al cărei rector
este o d o a m n ă ; după care a urmat un concert de orgă la «Corpul Christi» dat în
onoarea membrilor Comisiei dialogului ortodoxo-ianglican.
Sîmbătă, 30 iulie s-a lucrat în continuare în c o m i s i e ; s-a discutait în detaliu
Comunicatul final.
Duminică, 31 iulie am asistat la două liturghii : la cea anglicană cu mare pro
cesiune în Biserica «Sfînta Mari<a Mare» din sec. XV. Au vorbit preotul paroh şi
cei doi preşedinţi ai Comisiei dialogului.
La a doua liturghie difi biserica grecească «Stfîntul Andrei» *au slujit Mitropolii:*
Vasile al Cezareei Capadociei şi Vasile Crivoşein al Belgiei şi Episcopul Grigorie
al Tropaeului. Au vorbit cei doi preşedinţi.
După masă s-a terminat .redactarea Comunicatului final, care are următor-I
cuprins :
«<în colegiul «Corpus Christi» din Caimbridge-Angli a, s-a ţinut o adunare a Co
misiei pentru discuţii doctrinale anglicano-ortodoxe de la 25 iulie la 1 august
Adunarea a început lucrînd în cele trei subcomisii iale ei, după care s-a ţinut „
adunare a întregii Comisii. S-a ataşat lista membrilor şi a consultanţilor.
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Cele -trei subcomisii s-au ocupat respectiv de subiectele următoare : Mai lîntîi
«Biserica şi Bisericile», >apoi «Comuniunea sfinţilor» şi «Venerarea Maicii Domnului»
şi al treilea «Euharistia» şi «Ministeriul». Ele au continuat aceeaşi metodă de lucru
pe care au desfăşurat-o «în perioada d e după prima adunare -a întregii Comisii în
Oxford, 1973. Au fost lămurite punctele de .acord sau de dez-acord. Subcomisiile au
făcut rapoarte despre discuţiile lor la zi şi au sugerat viitoarele linii mari ale lucrării.
(în Comisia plenară au fost evidenţiate două 'puncte : Mai întîi problema hiro
toniei femeilor şi al doilea chestiunea clauzei «Filioque» In iCrez. în c e priveşte prima
chestiune, membrii Comisiei au fost informaţi atsupra situaţiei în diferitele Biserici
ale Comuniunii Anglicane.
Membrii ortodocşi au constatat cu părere de rău că hirotonia femeilor a luat
proporţii mari în Comuniunea Anglicană, ea nemaifiind o chestiune simplă de dis
cutat, ci un eveniment .actual în viaţa unora dintre Bisericile Anglicane. Avînd în
vedere 'întâmplările care au «avut loc, membrii ortodocşi se întreabă ei înşişi cum
va fi cu putinţă să se continue dialogul îşi c e sens va avea dialogul în aceste împre
jurări. Membrii anglicani cred că în situaţia prezentă dialogul este mai important
şi mai necesar decît oricînd.
In -aceste împrejurări, membrii ortodocşi s-au pus de -acord ca să se ţină o
adunare înainte de Conferinţa Lambeth iîn -1978, pentru ca, prin expunerea poziţiei
ortodoxe, să se dea putinţa fraţilor anglicani să ajungă la c e ea ce, după părerea
lor, ar fi o justă apreciere <a subiectului. Pentru ortodocşi viitorul dialogului va
depinde de rezoluţiile Conferinţei de la Lambeth.
Privitor la «Filioque» s-a hotărît ca şi această problemă să fie pe programul
adunării din 1978. Anglicanii au expriimiat speranţa că această chestiune v-a fi stu 
diată serios iîn Comuniunea lor, după publicarea Declaraţiei de Agrement de la
Conferinţa de la M oscova din 1976 îşi că această hotărîre va ifi luată lîn acord cu
recomandările acestei conferinţe.
Declaraţia menţionată mai sus, .împreună cu un material lămuritor va fi publi
cată în scurt timp în Anglia de S.P.C.K. şi în Grecia de Kleronomia pentru Patriar
hatul Ecumenic cu toată documentaţia tuturor discuţiilor.
iPe toată durata conferinţei, membrii s-au bucurat de ospitalitatea Graţiei Sale,
Arhiepiscopului de Ganterbury, a Conducătorului şi asociaţiei colegiului «Corpus
Ghristi» din Universitatea din Camibridge îşi a d-lui şi d-.nei iMark Laimos din Pa
triarhatul Ecumenic.
2.
Semicentenarul Asociaţiei «Sf. Alban şi Sergiu». — Asociaţia Sff. Alban
Sergiu şi-a sărbătorit cu mare «fa'st cincizeci de ani de existenţă. Cu acest prilej,
prof. N. Chiţescu a fost invitat din -timp să participe la această aniversare, şi să
ţină a conferinţă.
Ceea ce a surprins la această aniversare este mai lîntlîi afluenţa. Peste 400 de
persoane d-e diferite vârste, formaţii intelectuale, p reocup ări ; apoi varietatea de c o n 
fesiune, naţionalitatea (engleză, americană, franceză, suedeză, greacă, română) şi so 
cială etc.
Subiectul general a f o s t Biserică şi Euharistie — 1977, iar principalele -subiecte
ale programului au (fost: '«Cincizeci de ani -ai asociaţiei», de dr. N icolae Z e r n o v ;
«Euharistia într-o cultură necreştină», de Episcopul Richard Rutt, din C o r n w a ll; «Tai
nele .ascunse din partea lui «Hristos», de prof. Sebastian Book de La Oxford ; «Cum
ise va împlini visai 1 Sf. Sergiu .şi Alban», de prof. N. Chiţescu ; «Comuniune îşi intercomuniune», de Mitropolitul Antonie de S ou rozh ; «Ce s-a întimplat în realitate la
Cina cea de Taină», de rev. Basil Minchin ; «Biserica şi Euharistia în teologia Fericitului Augu-stin», de prof. Ger-ald Bomner de la Durhaim ; «Euharistia ca o experienţă
subversivă în cultura contemporană apuseană», de rev. Rolbin Morriison ; «Biserică şi
Euharistie», de canonicul A. M. A llc h in ; «Euharistia -ca epifanie a Bisericii într-un
mediu post-creştin», d e prof. N icolae Weber din Statele U nite; «Cuvînt şi Taine»,
de prof. Dr. Roman Williams din Camibridge ; «Biserica ortodoxă etiopiană», de preot
R. Cowl-ey din Etiopia ; Un simpozion asupra unor chestiuni cu profesorii N. C hi
ţescu, Demefrios, Ogitsky, 'George Galitiis şi dr. Tillyridis A. etc.
i

l

şi

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

900

SESIUNEA SUBCOMISIEI O.N.U. DIN -CADRUL CONFERINŢEI CREŞTINE
PENTRU PACE
în ultima vreme, Conferinţei Creştine (pentru Pace i is-a acordat în cadrul O.N.U.
Statutul consultativ, categoria II la ECOSCOS. în această situaţie, Conferinţa
Creştină pentru Pace se consideră şi mai îndemnată să sprijine O.N.U., cu deosebită
responsabilitate, aducîndu-şi o contribuţie ciît mai activă.
Asitifel, subcomisia Naţiunilor Unite din cadrul Conferinţei Creştine pentru Pace,
s-a întrunit între zilele de 1— 3 septembrie 1977 la ESPOO — Finlanda, în apropiere
de Helsinki.
întrunirea (a fost organizată de Comitetul Conferinţei Creştine pentru Pace local
şi anume de prof. Heikki Waris de la Facultatea de teologie luterană din Helsinki,
asistenta de sociologie de la aceeaşi facultate Maya K-ario şi egumenul Longhin, repre
zentantul Patriarhiei din Moscova în Finlanda.
Lucrările s-au desfăşurat la Instituitul bancar din Saastopankkiopisto.
Participanţii au fost în număr de cca 50 de persoane dintre care amintim pe epis
copul Tibor Bart'ha, vicepreşedintele Conferinţei pentru Pace, Dr. Kiaroly' Toth, secre
tarul general al acestei Conlferiniţe, episcopul John Vikstrom, din Helsinki, Cari Soula
din Statele Uniite ale Americii, Blba Arias din Puerto Rico, Irio Ascola din Finlanda,
Jean Baker din partea Conferinţei ciatolice din Berlin, Claivs Ehler din Praga, pastorul
L. Gonnewardene din Sri Lanka, pastorul Rolf Gunther din R.D.G., pastorul Emanuel
Humei din Cehoslovacia, pastorul Robert Mc Clean cu soţia din N ew York, paistorul
Robin Morrison din M'area Britanie, preotul Vasile Novinski din Vilna U.R.S.S., pas
torul J. N. Pratt din Sierra Leone şi alţii.
Din partea Bisericii Or-toidoxe Române a participat, cu ibinecuvîntarea Prea Feri
citului Părinte Patriarh Iustin, Episcopul N estor Vornicescu-Severineanul, Vicarul
Arhiepiscopiei Craiovei.
Temia principală a lucrărilor acestei întruniri a f o s t : Egalitatea naţiunilor în faţa
lui Dumnezeu şi în cadrul Organizaţiilor Naţiunilor Unite.
chidere la care au participat şi personalităţi de vază ale ţării gazdă şi anume : epis
copul Vikstrom Inga Britta Castren, profesorul dr. Mikko Juvia, reprezentanţi ai Bise
ricii Ortodoxe din Finlanda.
în după-amiaza aceleiaşi zile s-au făcut prezentările personale ale participanţi
lor şi s-au (început lirorările propriu-zise ale întrunirii.
Referatul principal in titu lat: Dimensiunea egalităţii drepturilor omului, a fost
susţinut de Ecro Bă'ckman de 1a Facultatea luterană din Helsinki.
în cadrul discuţiilor care au avut loic pe marginea acestui referat a luat cuvîntul
şi reprezentantul Bisericii noastre, Episcopul Nestor. El a pornit mai întîi de la para
graful din referat, în care se afirmă că omul este făcut după chipul lui dumnezeu şi
a arătat că este necesară o argumentare teologică a egalităţii dintre naţiuni.
A spus mai întîi că lînttr-adevăr după învăţătura Bisericii noastre noi sîntem
creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu cel întreit în persoane. Persoanele
Sfintei Treimi fiind perfect egale se oglindesc şi în creaţie prin egalitatea dintre toţi
oamenii, dintre toate naţiunile. Chipul lui Dumnezeu care după păcat nefiind total
distrus, ci numai ştirbit, a fost restaurat de Domnul Iisus Hristos. Noi toţi avem un
singur Părinte ceresc, sîntem fraţi între noi şi nu există nici un fel de deosebiri, de
superioritate sau inferioritate între oameni, rase şi naţiuni. Noi descindem dintr-o sin
gură familie : Adam şi Eva. Monogenismul biblic este împotriva rasismului, colonia
lismului şi neocoloniasismului. Evanghelia este destinată lumii întregi şi toţi oamenii
sînt consideraţi «neamul lui Dumnezeu» (Fapte XVII, 29). A vem un singur Dumnezeu
•«Tată al tuturor» (Efes. IV, 6), al iudeilor şi a'l păgînilor ,(Ro<m. III, 29). Tuturor oame
nilor Dumnezeu le-ia dat misiunea de a stăpâni pământul (Geneză I, 28).
Pe unitatea naturală de esenţă a monogenismului se bazează unitatea spirituală
a neamului omenesc şi ideea de înrudire spirituală între oameni.
9
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«La plinirea vremii» a răsărit lumii lumina cunoştinţei care trebuie folosită de
toţi credincioşii în sensul că Dumnezeu vo ieşte cia viaţa oamenilor să se desfăşoare
în egalitate şi libertate, iîn dragoste <şi bună înţelegere. Mîntuirea adusă lumii de Iisus
Hristos «este gătită înaintea feţii tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea nea
murilor» (Luca Ilf 31— 32).
Domnul Iisus Hristos a săvârşit faceri de bine atît iudeilor cît şi celorlalte nea«
muri. Din pilda Samarineanului milostiv ştim că nu trebuie făcute discriminări între
oameni pe criterii de naţionalitate. Iisus Hristos ne-a învăţat să respectăm viaţa aproa
pelui nostru, care este orice om, să-i preţuim libertatea, liniştea sufletească drepturile
materiale şi spiriituiale. în faţa lui Hristos şi a orânduirii lui veşnice, toţi oamenii sînt
egali şi deopotrivă îndreptăţi/ţi a se bucura de fericirea cea netrecătoare.
Un. «alt temei teologic pentru egalitatea naţiunilor este faptul că după dumne
zeiasca înviere din morţi, Domnul Iisus Hristos a poruncit Sfinţilor Apostoli să meargă
şi să înveţe toate neamurile fără nici o deosebire de rasă sau alte considerente. Prin
înviere s-a proclamat în lume universalitatea mîntuirii, iar prin pogorîrea Sfîntului
Duh la Rusalii s-a vesitit universalitatea sfinţirii.
De la început şi pînă astăzi, ca un respect faţă de naţiuni, faţă de egalitatea
naţiunilor, Biserica creştină este organizată canonic-administrativ autonom şi .autocefal
în fiecare ţară. Astfel noi recunoaştem deplina egalitate, libertate şi independenţă a
tuturor popoarelor. Noi toţi constituim o mare .familie a lui Dumnezeu pe pămiînt şi
toate naţiunile trebuie să trăiască în -p a c e şi prietenie; să aibă drepturi şi obligaţii
egale ; să s e ctitoricească pe pămînt o mare împărăţie >a egalităţii, a iubirii a dreptăţii
şi t frăţietăţii,
.
•
*
Biserica Ortodoxă Română cu ani în urmă s-a adresat printr-un mesaj celei de
a XV-a sesiuni a Adunării generale a Naţiunilor Unite şi «a -arătat că între altele o
datorie sfîntă revine Naţiunilor Unite şi anume îndatorirea de a şterge ruşinoasa pată
care mai dăinuieşte pe fruntea epocii noastre, aibolind pentru totdeauna, blestemata
robie : colonialismul, pentru că, creştinismul autentic ifu poate avea nimic comun cu
colonialismul înrobitor.
în privinţa Cartei O.N.U., delegatul Bisericii Ortodoxe Române a arătat că
România în 1975 a făcut propuneri ca să fie înlăturate unele anacronisme, în privinţa
egalităţii naţiunilor ;în cadrul O.N.U.
Cuvîntul delegatului Biseri’c ii Ortodoxe Române a fost audiat cu deosebit interes
şi o parte din participanţi, de exemplu prof. Dt . Heikki Waris din Helsinki, şi-a mani
festat siatisfaoţia pentru punerea în circulaţie a principiilor mai sus amintite.
în cadrul întrunirii de la Espoo au mai fost susţinute pe lîngă referatul principal,
mai înainte amintit, încă doijă referatte şi anume : Martti Lindgvist, Noua ordine e c o 
nomică internaţională şi sud-.africa ntil H ickey Mambo, Despre popoarele din Africa
de sud...
Vineri, 2 septemibrie, după masă, foţi participanţii la întrunire au făcut o vizită
protocolară la Ministerul Afacerilor Externe din Hel'sinki în prezenţa Arhiepiscopului
din Helsinki, Simojoki. Cu acest prilej, un director din cadrul acestui Minister Erkki
Kivimski a vorbit despre unele contribuţii ale Finlandei la reuşita activităţii O.N.U.
Spre sfiîrşitul lucrărilor întrunirii s-.a discutat şi s-a aprobat proiectul unei D ecla
raţii care a fost trimisă Organizaţiei Naţiunilor Unite.
în acest document se arată că reprezentanţii Conferinţei Creştine pentru Pace
se adresează Organizaţiei Naţiunilor Unite în speranţa de .a contribui la succesul celei
de a Vl.IiI-a sesiuni speciale a Adunării Generale O.N.U.
în privinţa continuării şi răspândirii tehnologiei nucleare trebuie să se tindă spre
convenţii asupra regiunilor fără arme nucleare şi a nefolosirii de arme nucleare de
puterile, atomice. Este vorba de oprirea înmulţirii puterilor nucleare care sînt în creş
tere, care pot crea în orice moment arme atomice, arme apocaliptice noi ca bomba
cu neutroni, «'arma zilei de pe urmă». A cestea în chip sigur s e pot dezvolta atîta
vreme cît noi nu am realizat dezarmarea nucleară completă la scară internaţională.
Dacă se realizează dezarmarea completă internaţională atunci se poate pune capăt,
pentru prima dată în lume, permanentului «echilibru al groazei».
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adoptate pe baza sugestiilor .făcute în cursu'l discuiţiilor.
Un .ultim document al întrunirii de la Espoo .îl formează Comunicatul.
în comunicat, după procedeul obişnuit, se arată pe scurt modul cum au decurs
lucrările şi rezultatele la care s-a ajuns.
Srmbătă, seara, 3 septemlbrie la orele 21,00 printr-o rugăciune s-au încheiat lucră
rile din Espoo.
Duminică, 4 septembrie, membrii suibcomisiei O.N.U. din cadrul Conferinţei Creş
tine pentru Race au participat la slujba bisericească din biserica luterană, Tapiola,
din apropiere de Helsinki.
Pe urmă, fiecare a plecat între a'le sale.

*
Prin această .întrunire, Conferinţa- Creştină pentru Pace a început să studieze
unele probleme oare sînt în atenţia imediată a O.N.U. A cestea se consideră o contri
buţie pe care şi în viitor Conferinţa Creştină pentru Pace o poate aduce la elucidarea
unor probleme acute ale lumii contemporane.
UN SEMINAR ORTODOX EUROPEAN LA PRAGA
#

Din partea Bisericii Ortodoxe Române a participat pr. Mircea Basarab. Cu un
interes deosebit s-au urmărit şi s-au discutat următoarele rapoarte prezentate în cadrul
seminarului, cu următoarele subdiviziuni :
1. «Proclamarea Evangheliei şi a tradiţiilor culturale în Bisericile locale», de
I. P. S. Mitropolit Dorotei de Praga.
2. «Cpomunicareia Bibliei în societatea nouă», de Paul D. Fueter de la United Bible
Soc ie ties.
3. «Folosirea Vechiului Testament în liturghia armeană», de Arhiepiscopul Shahe
Ajamian de la Patriarhia armeană din Ierusalim.
4. «Substanţa şi viziunea biblică a culturii şi a spiritualităţii ortodoxe» de prof.
Sa vas Agourides.
Discuţiile au scos în relieif interesul cu care au fost urmărite comunicările, iar
dezbaterile din cadrul grupelor de lucru au ridicat probleme practice, actuale ale
comunicării mesajului divin. Participanţii au reliefat caracterul scripturistic al Litur
ghiei şi al cultului ortodox lîn g e n e r a l ; faptul că el reprezintă maniere în care stră
moşii noştri au trăit evenim entele biblice şi şi-au îmsuişit, prin formele de exprimare,
limbajul biblic. Sfîntă liturghie reprezintă reactualizarea şi trăirea cu o intensitate
deosebită, a patimii şi a învierii lui Hristos ; ea este o doxologie adusă lui Hristosbiruitoriil, o 'participare a credincioşilor la biruinţa lui Hristos.
Prin lecturile biblice, imnologie, taine, predică şi iconografie, Biserica transmite
mesajul lui Hristos, îl face mereu actual. în aceaistă acţiune de propovăduire, limibajul
şi tradiţiile culturale, locale au jucat şi joacă un rol important. Din această cauză
s-a subliniat de către participanţi grija şi importanţa pentru transmiterea Evangheliei
în contextul cultural şi în limiba vorbită de poporul dreptcredinciois.
Preocupările delegaţilor pentru accesibilitatea şi actualizarea cuvântului lui Dum
nezeu s-au dezbătut în cadrul grupelor : Biblia şi liturghia şi Propovăduirea şi învă
ţarea Bibliei în ziua de astăzi.
Prima grupă a iscos în relieif faptul că prin Sfiînta liturghie, Biserica proclamă
cuv'întul lui Dumnezeu. Atenţia participanţilor din grupa a doua de lucru s-a concen
trat asupra subiectului : «Propovăduirea şi învăţarea Sfintei Scripturi...». în propovă
duirea şi învăţarea Evangheliei, Biserica trebuie să ţină cont de condiţiile locale in
care-şi desfăşoară activitatea. Biserica, în întreaga ei activitate, catehetică, trebuie
să rămînă credincioasă mesajului lui Hristos. Proclamarea acasitui mesaj, prin inter
mediul limbajului şi al culturii contemporane, nu înseamnă o trădare a adevărului
divin revelat în Scriptură, ci, din contră, o încercare de a transfigura comunitatea,,
dîndu-i o dimensiune spirituală nouă.
De asemenea, cei prezenţi au insistat asupra necesităţii de a se rezerva un I>:
mai mare lecturilor biblice, care trebuie repartizate de aşa manieră, înclît întreacă
Scriptură (Vechiul şi N oul Testament) să poată fi citită în 'cadrul serviciului d iv l^
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în ceea ce priveşte proclamarea cuvântului lui Dumnezeu s-a manifestat dorinţa
de a se reactualiza omilia patristică, oferindu-se posibilitatea actualizării mesajului
biblic dintr-o perspectivă pastorală şi cu un accent deosebit asupra acţiunii lui Dum
nezeu în lume şi în viaţa noastră. O .atenţie deosebită va treibui să acorde predica
torul .problemelor actuale şi soc Laie, care preocupă comunitatea căreia i se predică
cuvîntul lui Dumnezeu. Pentru ca omilia să fie înlr-adervăr eficace, ea treibuie să fie
simplă, cLară, autentică şi, de asemenea, să ofere posibilitatea dialogului care dă v io i
ciune şi interes.
Pentru a se ajunge, într-adevăr 'La o cunoaştere aprofundată a cuvântului lui
Dumnezeu este absolut necesar ca el să fie lîmpri.mat în limba vorbită a credincioşilor,
în felul acesta Biblia devenind accesibilă pentru lectură şi prin aceasta cunoscută
în(tr-o mai mare măsură. Imprimarea Scripturii într-un limbaj accesibil maselor de
credincioşi rămâne o mare sarcină şi responsabilitate a Bisericii.

*
Discuiţii le celor două grupe de lucru au subliniat rolul Bisericii în propo-văduirea
cuvântului lui Dumnezeu în cadrul Sfintei liturghii. Faptul că de multe ori grupele
menţionate, .au ajuns, pe căi separate, la concluzii asemănătoare ne face să afirmăm
că, într-adevăr, participanţii la seminar s-au preocupat de problemele şi aspectele
centrale ale cultului în Biserica Ortodoxă, iar unitatea lor de exprimare, reflectă
unitatea dogmatică c e stă la baza doctrinei ortodoxe.
Seminarul ortodox european de la Praga, prin tema şi interesul manifestat fiaţă
de ea, este o dovadă grăitoare a preocupărilor actuale ale Bisericii ortodoxe pentru
propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu în lumea contemporană.
VIZITA UNUI GRUP D(E CĂLUGĂRI RO/MÂNI LA MUNTELE ATHOS
ŞI iÎN GRECIA
Un grup de patru monahi, format din Arhimandritul Cleopa Ilie, Protosing'helul
Victorin Oanele, stareţul Mînăstirii Sihăstria, şi Ierodiaeonii Vartolomeu Florea şi
Ioaniehie Bălan, cu aprobarea Prea Fericitului Patriarh Iustin, au vizitat Muntele Athos
şi Grecia în cursul lunilor septembrie şi octombrie 1977.
în seara zilei de 20 septembrie au sosit cu trenul în Salonic. A doua zi s-au în
chinat la biserica multiseculară a Sfîntului Mare Mucenic Dlmitrie. în dimineaţa zilei
de 22 septembrie s-'au îmbarcat pe un vapor. Timp de două ore s-a .mers pe mare,
de-a lungul ţărmului, întâlnind arsamaira Mînăstirii Zografu, ctitoria lui Ştefan cel
Mare. Apoi, rînd p e rînd apar mănăstirile Dochiaru, Xenofont, Pantellmon, chilii şi
ruine de chilii pustniceşti şi mii de măslini seculari.
Un popas în portul Dafne, apoi cu autobuzul care traversează muntele spre oră
şelul Careea, capitala Atosailui. Delegaţia a fost însoţită de studentul grec HaraLaimbie
Nlchiforidis de la Institutul teologic din Bucureşti.
Primul popas s-a făcut la biserica Mînăstirii Protaton. Este o biserică mare de
stil bizantin, cu frumoase fresce de Panselinos. Ctitorul mînăstirii este considerat însuşi
Sfântul Constantin cel Mare. S-a asistat La vecernie. Delegaţia a ifost invitată în altar
pentru a se închina la celebra icoană făcătoare de minuni numită A xion Esitin. în
pridvor există un mormânt unde au fost îngropaţi numeroşi călugări ucişi de patriar
hul Latin Ioan V ecos (1204).
Seara s-a poposit la Mînăstirca Cutlumuş, viziitându-se toate anexele. Deşi mică,
biserica are o preţioasă pictură murală şi o catapeteazmă din lemn de castan aurit
din c e le mai frumoase din Athos. A fost lucrată de un căLuigăr timp de 17 ani. MînăStirea Cutlumuş este o veche ctitorie românească, fiind reânnoită de voievozii Radu
cel Miare, N eagoe Basarab, Matei Basarab şi alţii. Obştea mănăstirii numără în .pre
zent 20 de călugări, printre care şi un român, ieromonahul Ioachim Bărcănescu, de
86 de ani. Chilia lui se află în pădure la un ceas depărtare. Este în Munt-ele Athos
de peste 70 de ani.
Dimineaţa, 23 septembrie s-a vizitat MînăstLrea XeropotamuL Bste ctitoria împă
raţilor Miarcian şi Pulheria. Printre ctitorii ei înnoitori se numără şi domnitorii români,
Alexandru ATdea, N eagoe Basarab, Vlad Vintilă, Teodor Callmah şi alţii. Astăzi
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mînăstire'a este idioritmică, şi numără 20 de monahi, printre care şi un român, mona
hul Arsenie, ce se nevoieşte singur La un km mai sus de lavră.
După .închinarea în biserică, s-au sărutat sfintele moaşte şi lemnul sfintei Cruci
a Mântuitorului, din oare cea mai mare parte se păstrează aici, apoi s-a coborât, pe
poteci, prin livezi de măslini, spre Mînăstirea Pantelimon.
Mînăstirea situ'ată la ţărmul de lapus al mării, este un adevărat colos. De-a lun
gul secolelor a fost susţinută prin numeroase danii româneşti, de voievozii Vlad Ţepeş,
VIad Călugărul, Radu cel Mare, N eag oe Basarab, Ion Mavrocordat, Constantin Racovită,
Scarlat Calimah, Grigore Ghica şi alţii. în interior sînt două b ise r ic i, mari şi 38 de
paraclise, cu numeroase odoare şi sfinte moaşte. Oibştea este formată din 15 călugări.
După o oră de mers s-a ajuns apoi la Mînăstirea Xenolont. Este o obşte model
cu 35 călugări tineri, veniţi recent din Miînăstirea Meteora. Biserica, trapez-a, arhon
daricul, chiliile sânt menţinute în ordine şi curăţenie, iar între părinţi este deplină
dragoste. Sîntem întâmpinaţi de egumen şi conduşi la biserică. Mulţi domnitori români
au ctitorit mânăstirea Xenofont, printre care amintim : N eagoe Basarab, Radu de la
Afumaţi, Vl'ad Vintilă, Radu Paisie, Mihai Viteazul, Simeon Movilă, Radu Şerban,
Alexandru Iliaş, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu, N icolae şi Constantin Mavro
cordat şi alţii.
S-ia ascultat slujba vecerniei, după care delegaţia monahilor români a fost in vi
tată la o cină. în continuare, delegaţia a participat la sluj'ba pavecernitei şi Acatistul
Maicii Domnului. La sinodicon, părintele arhimandrit Gleopa a vorbit soborului despre
învăţăturile Sfinţilor Părinţi, despre rugăciune ca mijloc de sporire duhovnicească şi
despre rugăciuneia lui Iisus. Dimineaţa, după Sfânta liturghie, P. C. Arhim. Cleopa a
vorbit soborului despre cele patru feluri de împărtăşiri, despre rolul spovedaniei în
viaţa de obşte .şi a dat răspuns la unele întrebări ale părinţilor.
S-a vizitat Mînăstirea Simon Pietra. Situată pe vîrful unei stînci uriaşe, mânăs
tirea are o construcţie unică în .Muntele Athos. Soborul numără 45 de monahi, toti
tineri, veniţi împreună cu stareţul lor din Mînăstirea Meteora. La aceştia s-au adău
gat în acest an âncă cinci călugări benedictini din Franţa, care au trecut l'a ortodoxie
şi au ramas aici. Delegaţia română a fost cazată, după obicei, la arhondaric. Seara,
părintele Cleopa a vorbit monahilor despre rugăciune şi treptele ei. A doua zi, dumi
necă, a asistat la Sfânta liturghie arhierească, iar după masă delegaţie a' plecat către
Mînăstirea Giigoriu.
La ora vecerniei, delegaţia a fost întâmpinată în poarta mînăstirii de peste 20 de
călugări, în frunte cu vestitul stareţ teolog Gheorghie Capsanis şi mitropolitul Ioan
de Xilocastron, în vizită prin Muntele Athos. Condusă în biserică, stareţul a prezentat
istoricul mânăstirii şi a amintit că cel mai mare ctitor al acestui aşezământ monahal
este Ştefan cel Mare, urmat mai târziu de alţi voievozi mari, precum : Ştefăniţă Vodă,
Alexandru Lăpuşneanul, Petru Rareş, N eagoe Basarab şi alţii.
După masă, tot soborul a fost adunat la sinodicon. Aici P. C. Arhim. Cleopa Iilie
a vorbit, la cererea stareţului, despre rugăciunea lui Iisus, şi despre Sfînta împărtă
şanie şi a dat răspuns la unele întrebări duhovniceşti despre trăirea morală, despre
scumpătate şi iconomie şi despre treptele rugăciunii după Sfinţii Părinţi.
Luni, 26 septembrie s-a continuat convorbirea cu monahii atoniţi. Apoi s-a vizitat
schitul Sfânta Ana şi Noul Schit. Seara din nou la Mînăstirea Grigoriu. Marţi s-a slujit
împreună cu proiestoşii mânăstirii o liturghie arhierească. A fost o zi de mare bucurie
duhovnicească. La masă a vorbit întîi stareţul mănăstirii. După ce a amintit de daniile
româneşti în Athos, a apreciat monahismul din ţara noastră, bunele relaţii dintre
monahii greci şi români şi a mulţumit în numele soborului pentru frumoasele cuvinte
de învăţătură rostite de P. C. Arhim. Cleopa Ilie. Apoi a răspuns părintele Cleopa.
Mulţumind de buna primire, a scos în relief contribuţia monahismului atonit milenar
la apărarea Ortodoxiei şi influenţa lui asupra bisericilor ortodoxe locale. Mitropolitul
Ioan de Xilocastron a rostit un frumos cuvânt de încheiere, arătînd sensul duhovnicesc
al Crucii în viaţa creştinului şi a monahului.
La amiază, delegaţia română a fost petrecută de sobor pînă la mare apoi s-c
mers la Dafne. De aici s-a traversat muntele şi s-a ajuns, odată cu seara, la Mînăstirec
Stavronichita. Este a patra mînăstire din Athos cu monahi tineri. în total sînt 20 d:călugări care se nevoiesc în tăcere şi rugăciune. Aici se află şi un monah român bol
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nav, de loc idin Ardeal, anume V arlolom eu Radu. A fost vizitat la chilie. A povestit
cîteva momente din viaţa lui.
Dimineaţa, delegaţia a asistat La Sfiînta liturghie şi apoi s-a mers la Mînăstirea
Iviru. Este una dintre cele mai bogate şi mai mari mînăstiri atonite. Părinţii m acedo
neni Damian şi Antim, care vorbesc româneşte, au întâmpinat delegaţia şi au con
dus-o să se î-nchine la vestita icoană «'Portăriţa», aşezată într-un mic paraclis lângă
poartă. Biserica mare este cu adevărat imperială. Ea adăposteşte preţioase fresce şi
cele mai multe sfinte moaşte din Athos, printre care şi mîna Sfîntului Ioan G.ură
de Aur.
însemnate ajutoare au dat mînăstirii şi voevozii români N eagoe Basarab, Radu
Şerban, Gheorghe Ştefan, Grigorie Ghica şi alţii. Biblioteca conţine circa 2500 manu
scrise începând din secolul VIII şi aproape 20.000 d e cărţi, printre care şi cărţi vechi
româneşti. Printre documente se păstrează un document din Moldova al cărui sigiliu
este legat cu panglică tricolor.
în incintă, monahii români s-au ântreţinut cu vestitul -duhovnic Maxim, care te
cucereşte cu blândeţea şi dragostea lui. Soborul numără peste 20 de monahi care duc
viaţa idi o ritmică.
#
După amiază s-a vizitat Mînăstirea Filoteiu cu obştea cea m.ai numeroasă din
Athos. Aproape 80 de monahi, toţi tineri, dintre care unii cu studii superioare. Pă-rinţii
au întâmpinat delegaţia cu dragoste. La sinodicon, P. C. Arhim. Cleopa a vorbit d es
pre paza minţii, despre treptele rugăciunii şi răspunde la unele întrebări duhovniceşti.
Dimineaţa s-a asistat la Sfânta liturghie, apoi s-<a plecat spre Mînăstirea Caracalu.
Este ctitoria voievozilor români Petru Rareş, Petru Şchiopu şi Ruxandra Lăpuşneanu.
Clădirile sînt vechi şi deteriorate. Biserica insă adăposteşte preţioase odoare şi pic
turi. Cei 9 părinţi menţin cu greu firul slujbelor de zi şi de noapte.
încă două ore pe poteci pînă la chilia românească numită Provata. Este cea mai
mare chilie locuită de români. Cândva trăiau aici peste 20 de părinţi. Astăzi mai are
numai doi monahi. Cele trei corpuri de chilii cu «circa 30 de încăperi necesită urgente
reparaţii. Delegaţia şi-a luat rămas bun de la Ieromonahul Veniamin superiorul chiliei
în vîrsfă de 86 de ani şi s-;a mers spre Schitul Lacu. La numai 500 de metri se întîlneşte chilia românească numită «Cataifighi» formată din 12 încăperi. Aici locuieşte
singur Ieromonahul V isatrion Moisei, în vîrstă de 70 de ani.
Schitul Lacu se află aşezat pe valea îngustă şi împădurită a unui pîrâu ce izvo
răşte de sub vârful Muntelui Athos. Gîndva erau aici 28 de chilii, locuite de peste 70
de monahi români. Astăzi mai sânt 8 chilii (case cu cîte 4— 10 încăperi şi paraclis),
în care se nevoiesc numai 6 monahi români. Egumenul schitului este Ierodiaconul
NeX)fit Negară.
Vizităm chiliile. Toate necesită reparaţii. Peste săptămână părinţii îşi fac pravila în
parajclisele proprii. în sărbători slujesc lîmpreună la biserica schitului. Bste un locaş
românesc frumos, cu hramul «Sfântul Mare M ucenic Dimitrie» cu catapeteazmă din
marmură, construit în anul 1900. în groipmţ’a din apropiere se aiflă peste 300 de cranii
ale numeroşilor sihaştri români care s-au nevoit aici, sub vîrftil Atonului pentru dra
cioştea lui H rist o s.
Dimineaţa, după şase ore de mers pe malul de nord-est al mării, delegaţia a
sosit la Marea Javră. Este ctitoria Sfântului Atanasie al Athonului din anul 963.
După închinarea la mormântul Cuviosului şi la Sfintele moaşte din biserică, s-a
vizitat biblioteca şi tezaurul mînăstirii. Aici se păstrează circa 2000 de manuscrise
vechi, începând din secolul al Vl-lea, documente şi broderii bizantine, printre care
şi un 'Evangheliar cu frumoa’se miniaturi dăruit de Matei Basarab şi soţia sa Ileana,
amândoi pictaţi pe frontispiciu. Dintre ctitorii români care au făcut danii la Miarea
Lavră amintim pe N eagoe Basarab, Vlad Vin'tilă, hatimanul Moldovei Ion SturZa,
Petru Şchiopul, Ieremia Movilă, Grigore Ghica, Gavriil Movilă, Constantin Brâncoveanu, C. Mavrocordat, C. Racoviţă şi alţii.
în prezent mînăstirea are un sobor de 32 părinţi şi este idioritmică.
încă o oră de mers înainte spre capul muntelui pînă la schitul românesc Prodromul. Deşi este plasat într-o regiune pietroasă, are o poziţie frumoasă. Păcat numai
că este cel mai ruinat aşezământ mânăistiresc din Athos. Mai ales corpul de chilii
de la nord necesită urgente reparaţii. La fel pictura bisericii, acoperişurile şi mobi
lierul. Aici se nevoiau acum o jumătate de secol 80 de călugări români. Iar la
«
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sfârşitul secolului trecut erau 150. în prezent soborul schitului numără abia 12 mo
nahi, dintre care patru sînt veniţi recent din -ţară. Eguimen eiste Protosinghelul Veniamin Popa.
La Schitul Prodromul delegaţia a poposit două zile, 1 şi 2 octombrie. S-a slujit
împreună. S-a cântat împreună la .biserică. Duminică dimineaţa, la utrenie, Proto
singhelul Victorin Oane'le şi Arhim. Gleopa Ilie, asistaţi de proiestoşii din Mînăstirea
Lavra, Arhimandriţii Filip şi Gavriil, au tunis în monahism pe r.aso.forul Ioan M u
trele u, punîndu-i numele Ioanidhie. N oul călugărit a venit la Athos de la Mân ăst ir ea
Sihăstria, în anul 1975. După slujba tunderii s-a săviîrşit Sfânta liturghie în sobor de
6 preoţi şi un diacon. Răspunsurile la strană s-au dat în. limba română şi greacă. La
trapeză schitului s-a dat apoi o agapă ,în cinstea noului călugărit.
Duminică seara, monahii români s-au întors spre Mânăstirea Lavra, iar luni 3
octombrie au plecat spre Mînăstirea Filoteiu unde au rămas peste noapte. Marti au
plecat spre Careea şi de. aici s-a străbătut regiunea Capsala cu multe chilii româ
neşti, în care se nevoiese singuri aproape 20 de monahi români. După amiază s-a
făcut un scurt popas la Schitul Sfintul Ilie, unde s-au nevoit marii noştri stareţi,
Paisie de la Neamţ (t 1794) .şi Gheorghe de ta Cernica (t 1806). Apoi •delegaţia a
coborât la Mînăstirea Pantocrator, p e malul mării. V oievozii români Vlad -Ţepeş, Vlad
Călugărul, N ea g o e Baisarab /şi alţi ctitori iubitori de Hristos, au înzestrat această
mânăstire. Fresca din biserică este de mare^cialitate artistică. Mînăstirea este idioritmică şi are 13 monahi.
După vecernie s-a vizitat chilia românească Slîntul Gheorghe Colciu. Odată cu
seara s-a ajuns aici, pe o vale adâncă, plină de .măslini şi de linişte... Cei doi părinţi
români — protosinghelul Ghedeon Chelaru şi ieromonahul Dionisie Ignat, au ântîmpinăt pe părinţii din ţară. Este chilia cea mai bine îngrijită din Athos. Peste tot or
dine şi curăţenie. Paraclisul şi c e le 10 âncăperi sânt bine chivernisite.
Dimineaţa s-a asistat la slujibă, apoi delegaţia a plecat spre Mînăstirea Vatoped.
Este una din cele mai mari mînăsitiri din Athos, ctitorită, după tradiţie, de împăratul
Teodosie ce l Mare în sec. IV. La daniile bizantinilor s-au adăugat şi marile danii ale
voievozilor români Ştefan cel Mare, care construieşte pirgul şi arsanaua de la ţărm,
Alexandru Lăpuşneanu, N eagoe Basarab, Vlad Viintilă, Matei/Basarab şi alţii.
S-a vizitat mai întâi biserica, monahii români s-au închinat la Sfintele moaşte
şi au admirat icoanele 'împărăteşti din catapeteasmă donate de Matei Basarab. La
ieşire se află stema Moldovei săpată în marmură şi zidită în peretele pridvorului.
La ars-ana se vede tabloul votiv, tot în marmură, reprezenfcînd pe Ştefan cel Mare
care <îşi oferă ctitoria sa Maicii Domnului.
Mîinăstirea Vatoped este idioritmică şi are un sobor de 28 de monahi.
S-a vizitat în continuare Mînăstirea Esligmenul, situată la capătul de nord al
Muntelui Athos. Mai târziu, voievozii români N eagoe Basarab, Petru Rareş şi alţi
făcători de bine au întreţinut şi înnoit incinta. Asităzi isânt 40 de monahi şi duc viaţă
de obşte.
O scurtă vizită s-a făcut Mînăstirii sârbe Hilandar. Mînăstirea are o poziţie
minunată. Ctitorii ei sînt regii Serbiei Simeon şi S'ava. Domnii români N eagoe Ba
sarab, Vlad Vintilă, Mihnea Turcitul, M.atei Basarab şi alţii au înzestrat-o cu noi
danii. Este cu adevărat uinăreaţă. La bibliotecă este ordine. Se păstrează peste o
mie de manuscrise şi peste 5000 de cărţi vechi, dintre care unele tipărite în ţara
noastră. Muzeul este îmbogăţit cu preţioase documente de danii româneşti, bine păs
trate. Părintele Ierodiacon Gavriil <a dait explicaţii în grai românesc.
Mînăstirea Hilandarul este idioritmică şi are 24 de monahi.
în continuare, delegaţia traversează coama muntelui şi după două ore a ajuns
la Mînăstirea Zogralu. O măreaţă cetate medievală, recititorită în mare parte de Ştefan
cel Mare, Alexandru şi Ruxandra Lăpuşeanul, Radu cel Mare, N eagoe Basarab, Vlad
Vintilă şi numeroşi alţii. Mînăstirea este locuită de monahi bulgari cu un mic sobor
de 13 monahi, printre care şi un român : Părintele FHotei. El a însoţit delegaţia. Proto
singhelul Eftimie, egumenul a prezentat cu bunăvoinţă icoana Sfântului Gheorghe, do
nată de Ştefan cel Mare, precum şi tabloul votiv din pridvorul -bisericii miari. Alături
1

XlAŢA BISERICEASCĂ

907

de ctitorii bizantini sânt reprezentaţi la loc de cinste voievozii Ştefan cel Mare, Alexandru Lăpuşneanu îşi Vasile Lupu. Fresca din sec. XVII se păstrează impecabil.
Dimineaţa, 6 octombrie, monahii români -au mens spre ţărmul mării de sud-, lăsînd la stînga Mînăstirea Constamonitu şi poposind la Mînăstirea Dochiaru, ctitorită
aproape în întregime de Alexandru Lăpuşneanu. Biserica este împodobită cu o frescă
de mare calitate. în glaful unei ferestre din pronaos este pictat voievodul moldovean
ca monah, sub numele de '«Cuviosul Pahomie», cu aureolă. Alături este pictat Lîngă
soţia sa, Doamna Ruxandra, în mantie voievodală. Mînăstirea este idioritimică, cu
numai 12 călugări.
S-a vizitat Mînăstirea Dionisiu spre vlîrful Athonului. Acealsta este o mare
ctitorie românească, reînnoită apro>ape integral de N eagoe Basarab. Alţi ctitori români
ca : Petru Şchiopul, Matei Basarab, Constantin Brîncoveanul, Mircea Ciobanul, Ştefan
Cantacuzino, Mihai Racoviţă şi numeroşi alţii au făcut preţioase donaţii. Părintele
Teoctist un macedonean care ştia româneşte, a dat explicaţii. După închinare la
Moaştele Sfîntului Nifon, patriarhul Constantinopolului, fost mitropolit a'l Ţării Ro
mâneşti, monahii români a-u sărutat rnîna dreaptă a Sfîntului Ioan Botezătorul, care
se păstrează aici. Fresca este bine păstrată. Pe peretele de sud al pronaosului este
reprezentat N eagoe Basarab cu soţia sa Doamna Deispina, ţinînd .biserica în mîini.
S-a vizitat, apoi, mormântul Sfântului Niifon şi chilia lui, biblioteca bogată în
numeroase manuscrise documente şi incunabule. Aici se păstrează o minunată Evan
ghelie cu ifrumoase miniaturi şi cu notaţia muzicală ipsal'tică, deasupra cuvintelor,
scrisă în Ţ'ara Românească şi donată Mânăstirii Dionisiu de voievodul Mircea Ciobanu şi Doamna Oheajna. Mînăstirea are viaţă de obşte şi un sobor de 38 de monahi.
Mulţumind gazdelor pentru primire şi ospăţ are, delegaţia . a plecat spre M în ă s 
tirea Slîntul Pavel, chiar sub vârful Athonului. La intrare străjuieşte -aghiazmatarul
zidit în anul 1470 de Ştefan cel Mare. Este ctitoria Cuviosului Pavel A t o nitul din
secolul X. Dar în secolul tre'cut a fost aproape în întregime reînnoită. Obştea nu
mără 35 de monahi. Peste noapte, delegaţia a rămas aici. Apoi, dimineaţa după
Sfînta liturghie s-a călătorit spre Dafne şi în continuare spre Curanoupolis pînă la
Tesalonic. Sâmbătă 8 octombrie s-au vizitat cele mai vechi biserici şi monumente
din bătrînul oraş. Duminică, delegaţia a sosit la Atena, vizitînd Catedrala mitropo
litană, biserica Sfînta Irina şi Areopagul, pe urmele Sfântului Apostol Pavel.
Luni s-a făcut o scurtă vizită la Ambasada Română şi la Apostoliki Diaconia.
Marţi s'-a continuat vizita în Atena şi Pireu. Seara, monahii români au fost invitaţi
de Pr. prof. Antonios A levisopoulos la biserica Sfiînta Paraschiva din Atena. Aici
Arhim. Cleopa Ilie a vorbit despre rugăciune, despre secte, despre ecumenism şi a
dat răspuns la unele întrebări duhovniceşti.
Miercuri, 12 octombrie s-a vizitat insula Eghina. Delegaţia a fost însoţită de
Pr. paroh Gheorghe Criticos. Insula este un fel de Athos pentru călugăriţe. Aici sânt
peste 300 de biserici şi numeroase mînăstiri mici de maici. S-au vizitat trei dintre
ele. La Mănăstirea Cuviosului Noctarie, unde se nevoiesc 20 de monahii, Mitropolitul
Ierotei
de Eghina a dat o recepţie în cinstea monahilor români. După amiază s-a
vizitat Mînăstirea Sfânta Anastasia şi Mânăstirea Sfîntul Hristofor.
Joi, 13 octombrie, monahii români au slujit la biserica Sfinţii Doctori fără de
argint Coznia şi Damian, din Atena. La animă, Arhimandritul Cleopa a rostit cre
dincioşilor un ales cuvînt de învăţătură despre mijloacele sporirii duhovniceşti. în
continuare, s-a efectuat o scurtă vizită la sediul mitropoliei de Pireu; la invitaţia
episcopului Spiridon, locţiitor de mitropolit. La amiază, delegaţia a fost invitată la
Apostoliki Diaconia de episcopul Anastasie Ianoulatos şi arhimandritul M eletie Kalamaras, secretarul Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei pentru relaţii e x 
terne. Aici P. C. Arhim. Cleopa Ilie a voribiit despre rolul preoţiei astăzi, despre
taina spovedaniei, despre cumpătare şi iconomie în Biserică.
în după-amiaza aceleiaşi zile s-a vizitat Mînăstirea Pendeli, centrul de studii
ecumenice, şi Mînăstirea Nea Pendeli.
Vineri la amiază, delegaţia a fost invitată la o masă oficială acordată de Epis
copul Spiridon, la Pireu? Iar sâmbătă, .15 octombrie s-a vizitat Corintul şi Peloponezul. Sîmbătă seara, delegaţia a ajuns în insula Corfu (Merkira) şi a fost găzduită
la Mînăstirea Platitera. Duminică, monahii români s-au închinat la moaştele Sfîntului
p
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Ierarh Spiridon şi au .săvârşit în sobor Sfânta liturghie. La amiază, delegaţia a fost
primită de Mitropolitul Policarp de Kerkira, .la centrul mitropolitan, care a oferit o
agapă. Apoi, mulţumind tuituror de buna primire, s-a mai făcut o scurtă vizită la
două mînăistiri de maici din apropiere şi monahii români s-au închinat -la biserica
şi mormintele Sfinţilor Apostoli Iason şi Sosipaitru şi s-au întors cu vaporul spre
patrie. (Ierocliac . IOANICHIE BĂLAN).

ANEXÂ

Tabel nominal
d e monahii români trăitori in M u n tele A th o s la 15 «octombrie 1977
Nr.
crt.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10 .

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20 .
21 .

Numele şi prenumele

Arhim. Veniamin Popa
MonahvMatia Stoica
Monah VI as ie
Monah Chirii Procopie
Mona'h Nifon Boureanu
Monah Climent iPopa
Monah Gherontie iBaeiu
Ieromonah Jlarion Lupaşcu
Ieromonah Seraifion Zaharia
Monah Martinian Toca
Monah Ioanichie Mutrescu
Ierodiacon Neofit Negară
Ieromonah 'Pafnutie Budes'cu
Monah Ancadie Davitd
Monah Ignatie
Ieromonah Iulian Lazăr’
Monah M eletie Ilfrim
Ieromonah Veniamin Pozdîrcă
Raisofor Nectarie Lazăr
Ieromonah Visarion Morsei
Protos. Ghedeon Ohelaru

.gradul

egumen
aj. egumen
cântăreţ
econom
bătrîn
bătrân
bucătar
eclesiarh
slujitor
în diverse
mecanic
egumen
cântăreţ
bolnav
bătrîn
eclesiarh
cântăreţ
superior
cîntă'reţ
superior
superior

22.

Ieromonah Dionisie Ignat

slujitor

23.

Ieromonah Ioan Guiţu

cântăreţ

24.

Monah Ioan Şov-u

d iv e rse

25.

Rasofor llarion Dincă

bucătar

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Arhiim. Doinetie Trihenea
Monah Gherontie
Monah Filotei Rusu
Monah Vartolomeu Radu
Ieromonah Ioachim Bărcănescu
Ieromonah Metodie Popesicu
Monah Ciprian

33.
34.

Schiimonah Ioanichie Olteanu
Monah Fanurie Mîndru

superior
cîntăreţ
cîntăreţ
bolnav
bătrân
sihastru
sihastru
('ceasornicar)
sihastru
sihastru

Locul

Schitul P rod rom u(l
Schitul Prodromull
Schitul Prodromul
Schitul Prodromull
Schitul iProdromu)l
Schitul Prodromull
Schitul Prodromuil
Schitul Prodromul
Schitul Prodromul
Schitul Prodromull
Schitul Prodromul
Schitul Lacu
Schitul La'cu
Schitul Lacu
Schitul Lacu
Schitul La'cu
,
Schitul Lacu
Chilia Prova ta
Chilia Provata
Chilia Catafighi
Chilia Sf. GheorgheColciu
Chilia Sf. GheorgheColciu
Chilia Sf. Gheorghe- v
Colciu
Chilia Sf. GheorghcColciu
Chilia Sf. GheorgheColciu
Chilia Sf. .1 pat ic
Chilia Sf. Ipa>tle
Mănăstirea Zogra.fu
Mânăstirea StavronichI:
sihastru (Mân. Cutlumus
Careea
Careea
Careea
regiunea Capsala

Schitul Prodromul, vedere generală

I

Soborul Schitului Prodromul si vizitatorii monahi din România

La tunderea în monahism a fratelui loanichie Mutrescu

fV V V
■>*

J

u «a
,

r

La sediul mitropolitan din Insula Eghina

«♦* V * ,7?#*s ,
..
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t
Numele şi prenumele

gradul

Locul

•

35.

Monah Ioachim Sîrbu

36.
37.
38.

Monah Macarie
Monah Trifon
Monah Irodion

39.

Monah Mina Călugăreanu

40.
41.
42. .
43.
44.
45.
46.
47.

Monah Enoh Benea
Ieromonah Atanasie Coizuc
Ieromonah Hristofor Bonteanu
Ieromonah Pavel Tănase
Ieromonah •Xenofont
Monah Daniil
Ieromonah Antonie
Monah Arsenie

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Monah Cozma Mititelu
Ieromonah Macarie
Monah Nectarie
Monah Ioachim
Monah Teodosie
Monah Daniil
Monah Macarie
.

sihastru
(mecanic)
sihastru
sihastru
sihastru
(bolnav)
sihastru
(orb)
sihastru
sihastru
- sihastru
sihastru
sihastru
sihastru
sihastru
sihastru
sihastru
sihastru
sihastru
sihastru
sihastru
sihastru
sihastru
(stup ar)

f
regiunea Capsala

«

regiunea Capsala
regiunea Capsala
regiunea Capsala
regiunea Capsala
regiunea Capsala
regiunea Capsala
regiunea Capsala
regiunea Capsala
regiunea Capsala
regiunea Capsala
regiunea Capsala
moşia MSn.
Xeropotamu
moşia Mîn. Lavra
Schit Capsocalivia
Schit Sf. Ana
Schit Sf. Ana
Schit Cat on ac hi
Schit Cheraşia
Zoii a Corniţa

t

*

AL III-LEA CONGRES AL «FRATERNITĂŢII ORTODOXE»
Intre 11— 13 noiembrie 1977 P. S. Lucian Făgărăşanul, PP. CC. Pr. prof. Dumitru
Stăniloae, Prof. Ioan G. Coman şi Pr. Conf. Şteifan Ailexe, au participat, ca delegaţi,
ai Bisericii Ortodoxe Române la al III-lea Congres al «Fraternităţii ortodoxe» ţinut la
Amiens (Franţa). înainte de Congres, P. C. Pr. Prof. I. G. Coman a susţinut mai multe
conferinţe teologice şi de istorie La cîteva universităţi apusene.
Amiens este un oraş frumos în nordul Franţei, cu o istorie frămîntată şi cu o
veche şi siplendidă catedrală gotică din sec. XI'II, patrie a lui Petru Eremitul, Du
Cange etc.
La începutul lucrărilor acestui congres (11 noiembrie a.c.) orele 11, Pr. prof. Ioan
G. Coman a fost rugat de P. S. Lucian Făgărăşanul să rostească cuvîntul de salut către
congres din partea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române. După aceea, P. C. Sa a dez
voltat unele aspecte actuale ale ecleziologiei Sfântului Ioan Gură de Aur cu prilejul
împlinirii a 1570 de ani de la moartea acestuia, .în ziua de 13 noiembrie. Vorbitorul a
subliniat frumuseţea Bisericii, puterea acesteia de a reînnoi comunitatea credincioşilor
acordlîndu-le plenitudinea ontalogiică, unitatea Bisericii şi caracterul profund misionar
al acestui sfînt aşezămînit.
B. O. R. -
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Tema Congresului de la Amiens a fast Biserica, inima * lumii. Au participat la
congres circa 700 de delegaţi ortodocşi din Franţa, Belgia, Olanda, Elveţia, R.D.G. şi
K. F. Germania, inclusiv invitaţi catolici şi protestanţi din toată ţara în frunte cu epis
copul de Amiens.
/
Osatura Congresului de la Amiens au constituit-o patru conferinţe în sesiune ple
nară : 1. Introducere la lucrările Congresului, de Pr. Chirii A r g e n ti ; 2. Biserica într-o
lume în schimbare, de Michel Sollogoub, cu completări făcuite de Christos Yannaras
şi Panayotis Nel'las; 3. Rugăciune şi spiritualitate într-o lume secularizată de Pr. Prof.
D. Stăni.oae, completată de I. P. S. Mitropolit George Khodr din Siria şi 4. V o ca ţia
Diasporclci noastre de Olivier Clement, conferinţă de deosebită frumuseţe, de adînc
adevăr şi de aleasă elevaţie spirituală. La acestea s-au adăugat 4 conferinţe paralele,
în săli deosebite, ţinute sîmbăită 12 noiembrie, începînd de la orele 10 d im in ea ţa :
1. Diasporaua şi s i n o d u l ; 2. Semnificaţia t r u p u l u i ; 3. V oca ţia creştinului în Biserică şi
s o c i e t a t e ; 4. Evanghelia în viaţa zilnică. A ceste conferinţe au fost completate de : ico 
nografie, diapozitive, muzică liturgică etc. S-au mai discutat probleme ca : filocalia,
cateheza, femeia in Biserică, Biblia citită astăzi, limbajul credinţei etc. Un dosar întreg
de reflecţii asupra temei principale a fost pus la dispoziţia, congresiiştilor.
La delegaţia Bisericii Ortodoxe Române s-a adăugat şi doctorandul Ciubotea Dan
Ilie, care ven ea de Ita Strasbourg. Pr. prof. D. Stăniiloae a ţinut o conferinţă intituiLată:
Rugăciunea şi spiritualitatea într-o lume secularizată şi a condus două grupe de discuţii.
Pr. Prof. Ioan G. Coman, în afară de prezentarea în rezumai; a ecleziologiei Sfîntului Ioan Gură de Aur de la începutul lucrărilor, a făcut mai multe intervenţii la
conferinţa susţinută de B. Bobrinskoi şi Kiril Argenti despre Diasporaua ortodoxă şi
sinodul, precum şi la grupa de lucru : Limbajul credinţei.
Pr. Conf. Ştefan A lex e a făcut o intervenţie substanţială la aceeaşi conferinţă
despre Diaspora.
P. S. Lucian Făgărăşanul a asistat la această conferinţă discutînd cu delegaţii
români problemele puse şi necesitatea intervenţiilor, care au susţinut principiul etnic
al Bisericilor din diaspora şi caracterul obligatoriu al legăturilor directe cu Bisericilemame. Pr. Prof. Ioan G. Coman a stăruit, într-una din intervenţiile sale, asupra «sim
foniei» care trebuie să existe între ortodoxia «Fraternităţii Ortodoxe» din Franţa şi
ortodoxia propriu-zis franceză, reprezultată de P. S. Germain. Bobrinskoi-Argenti sus
ţineau că Bisericile ortodoxe din diaspora trebuie să evolueze spre o Biserică Orto
doxă unică. Bobrinskoi-Argenti stăruiau ca sugestiile lor să fie prezentate Sifiîntului şi
Marelui Sinod Ortodox ca propuneri în sensul ca Organizaţia interortodoxă din
Franţa : Comitetul Interepiscopal al «Fraternităţii Ortodoxe» să devină conducătorul
unic al unei Biserici Ortodoxe independente depinzînd canonic de Patriarhia din Constantinopol.

In lumea protestantă a Alsaciei, îndeosebi în oraşul Strasbourg, contactul preo
ţilor şi teologilor ortodocşi români cu neortodocşii este util atît sub raport ecumenic,
cît şi pe planul relaţiilor culturale şi spirituale dintre România şi Franţa. Conferinţele
*
Pr. Prof. Ioan G. Coman au găsit largă audienţă şi preţuire la Strasbourg. La Stras
bourg, la Paris şi la Amiens, conferinţele, intervenţiile şi convorbirile teologilor români
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au fost apreciatc ca înalte calificative. S-a afirmat că teologia românească e recunoscută pe plan mondial. Delegaţia a constatat cu plăcere că lucrarea De la Theologie
ortodoxe roumcirxe des origines ă nos jours, publicată de Institutul Biblic şi de Misiune
din Bucureşti, 1974, se găsea în mîinile multor străini.
Progresele Ortodoxiei în Occident sînt îmbucurătoare. De la diferitele etnicii ortodoxe stabilite acolo, Ortodoxia a pătruns şi în straturile populaţiilor autohtone apu
sene, graţie trăirii ei intense de către preoţi, teologi şi credincioşi aparţinând Biseri
cilor Ortodoxe, graţie frumuseţii cultului ei şi smereniei ei hristice.
Congresul de la Amiens a găzduit reprezentanţi ai parohiilor din Belgia, Olanda,
Elveţia, R. D. Germană şi R. F. Germania. A ceste parohii sînt organizate, pe lîngă
0

.•

oficiul parohial, cu coruri bisericeşti de înalt nivel artistic şi comportîndu-se cu adîncă
pietate şi seriozitate.
La sfîrşitul Sfintei liturghii de duminică 13 noiembrie, ziua Sfîntului Ioan Gură
de Aur, slujită în sobor de I. P. S. Mitropolit Meletie (grec), P. S. Lucian Făgărăşanul
şi P. S. Lavrentie (sîrb) şi majoritatea preoţilor şi diaconilor prezenţi, s-au împărtăşit
aproape toţi credincioşii veniţi la congres, după ce fuseseră spovediţi.
Congresul şi întrunirile de la Amiens sînt încă un pas spre unitatea ortodoxiei
şi înţelegerea dintre popoare, la care Biserica Ortodoxă Română vine cu experienţa şi
contribuţia ei inedită. — (Pr. Proi. I. G. CO M AN ).
0

I
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DIN VIAŢA BISERICILOR ORTODOXE SURORI

BISERICA ORTODOXĂ A OEORGIEI
ÎNCETAREA DIN

VIAŢA A PATRIARHULUI DAVID AL V-LEA,
BISERICII ORTODOXE A TOATA GEORGIA

CATOLICOSUL

La 9 noiembrie 1977, în urma unei lungi şi grele suferinţe, în vîrstă de 74 d e ani,
a încetat din viaţă* unul din cei mai cunoscuţi ierarhi ai Ortodoxiei contemporane, Prea
Fericitul Patriarh D avid al V-lea, Catolicos al întregii Georgii, personalitate de o înaltă
ţinută morală şi lucrător activ ipentru punerea în viaţă a idealurilor de ipace şi co la 
borare între Biserici şi popoare.
Prea Fericitul Patriarh David ai V-lea (Hariton D. Devdariani), catolicos a toată
Georgia, s-a născut la 24 martie 1903 în satul Miroţminda, raionul Haragoulsk,
Gruzia. în anul 1917 a intrat la şcoala din Sargvet'sk.ftŞi-a continuat educaţia sa du
hovnicească în Mînăstirea Mgvinsk din oraşul Ciatura. In anul 1918 şi-a susţinut ex a 
menele pentru a deveni preot. După aceea, în anul 1927 a fost hirotonit diacon şi preot
de către mitropolitul Margvetskului, Varlaam, după care funcţionează oa preot paroh
al Bisericii Sargvetsk, c e poartă hramul «Sfîntul Gheorghe». în anul 1928 a fost numit
protoiereu al protopopiatului Haragoulsk.
In anul 1930 este adus în capitala Gruziei şi numit preot la catedrala patriarhală
Sion. Intre anii 1932— 1945 slujeşte la biserica Caşvetsk, cu hramul «Sfîntul Gheorghe»,
din Tbilisi. între anii 1945— 1947 deserveşte pe rînd bisericile Sfîntă Nina şi Caşvetsk.
In anul 1956 Patriarhul Catolicos Melhisedec al III-lea îl cheamă La slujirea arhie
rească. Astfel a fost tuns în monahism şi trecut prin toate treptele monahale cu numele
de David, dujpă care a fost hirotonit episcop al ţinuturilor din Margvetsk şi Urbinsk.
Pentru activitatea depusă în slujba Bisericii şi patriei, Catolicosul Melhisedec al
III-lea l-a decorat dîndu-i dreptul de a purta pe fes o cruce din .briliante, pe care în
Biserica Georgiei o poartă numai patriarhul. în anul 1962 a fost riditat la rangul de
mitropolit de către ipatriarhul Efrem al II-lea, iar în anul 196& este decorat cu ordinul
S I Nina şi i se dă dreptul să poarte al doilea engoLpion.
în sfîrşit, pentru merite deosebite în activitatea pastorală de islujire a lui Dum
nezeu şi a credincioşilor, este ales în unanimitate, de câtre ce l de al Xl-lea Sinod
Local al Bisericii Georgiei în anul 1972, Patriarh-Catolicos a toată Georgia.
*
Funeraliile Patriarhului-cato li cos David al V-lea au avut loc în ziua de 15 noiem
brie 1977, în Catedrala Sion din Tbilisi. în vederea acestora s-a întrunit Sinodul
Bisericii Ortodoxe a Georgiei chiar în ziua încetării din viaţă a catolicosului David şi
au ales ca Locotenent de patriarh, pe I. P. S. Mitropolit Ilie de Suhumi şi Abhazi. Ls
această şedinţă s-a fixat şi Comisia de funeralii şi textul telegramelor c e s-au trimis
Intîistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, Catolice, Necalcedoniene, Anglicane, Protestante
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de peste hotare, Organizaţiilor creştine precum şi unor înalte personalităţi ale Consi
liului pentru problemele religioase ale URSS şi ale autorităţii de stat din R. S. S. Gruzină.
La funeraliile Patriarhului Catolicos David al V-lea, printre alţii, au participat
toţi imembrii Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei precum ş i : delegaţia Bisericii Armene în frunte cu Sanctitatea Sa Patriarhul Vasken I ; delegaţia Bisericii Orto
doxe Raise în frunte cu Mitropolitul Talinului şi Estoniei, A l e x e i ; delegaţia Bisericii
Ortodoxe a Greciei în frunte cu Mitropolitul Antonios de Xanfisc ; trimisul personal
al Papei Paul al Vl-ilea, Monseniorul N icolae Virvo'li ş.a.
'După oficierea Sfintei liturghii de către un sobor de episcopi locali şi de peste
hotare sub conducerea I. P. S. Mitropolit Ilie de Suhumi şi Abhazi, la care au asistat
clerul şi credincioşii ortodocşi georgieni, precum şi delegaţii stTăini, s-a oficiat slujba
înmormîntării pentru răposatul patriarh. Luînd cuvîntul I. P. S. Mitropolit Ilie de
Suhumi şi Abhazi a înfăţişat în cuvinte calde viaţa şi activitatea Marelui dispărut pre
cum şi rolul lui în Biserica Ortodoxă a Georgiei alături de predecesorii lui. La sfiîrşitul
cuvântării I. P. S. a spus : «Iată astăzi iîşi iau rămas bun de la acest mare om, de 'la
acest trăitor al credinţei şi înţelepciunii creştine, credincioşii noştri şi Biserica Orto
doxă a Georgiei».
După prima evanghelie şi prima rugăciune citite în limba gruzină de I. P. S.
Mitropolit Ilie de Suhumi, a luat cuvîntul Catolicosul tuturor armenilor, Patriarhul
Vasken I, care şi-a exprimat durerea ’în legătură cu încetarea din viaţa a Patriarhului
David V, prietenul său bun.
După a doua evanghelie şi a doua rugăciune cite în limba slavonă a vorbit mitro
politul Talinului şi Estoniei, Alexei, care în numele Patriarhului Pimen a exprimat sin
cere condoleanţe Stfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei.
După a treia evanghelie şi-rugăciune a luat cuvîntul Mitropolitul Antonios din
Grecia, care a arătat că nu demult Patriarhul David V le vizitase ţara şi că le-a lăsat
impresii de neuitat.
înainte de condacul «Cu sfinţii odihneşte» a vorbit Monseniorul N icolae Virvoli,
trimisul personal al Papei Paul al Vl-lea. La sfîrşitul slujbei înmormîntării s-au anunţat
telegramele şi scrisorile de condoleanţe din partea întregii creştinătăţi.
Prea Fericitul Patriarh Iustin a trimis, cu acest trist şi neaşteptat prilej, Sfîntului
Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei următoarea telegramă :
I. P. S. Sale
/. P. S. Mitropolit ILIE
Locţiitor de patriarh al Bisericii O rtodox e a Georgiei
încetarea drn v ia ţă a Prea Fericitului David a l V-lea, Patriarh şi Catolicos al
Bisericii O rto d o x e a G eorgiei ne-a mişcat profund şi Biserica O rtodoxă Română parti
cipă cu frăţească mîngîiere la acest evenim ent rugindu-se ca Dumnezeu să primească
sufletul său .
Sincere condoleanţe,

t Iustin
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
După terminarea slujbei s-a făcut cu sicriul celui răposat, înconjurul Sfintei M ese
şi al bisericii Sion după obiceiul locului, unde a fost înmonnîntât, după dorinţa sa.
A avut loc o agapă de pomenire cu care, de fapt, s-a încheiat ceremonia înmor
mîntării Patriarhului David ai V -lea şi Catolicos a toată Georgia.

PASTORALA PREA FERICITULUI PATRIARH I USTI N
TRIMISĂ COMUNITĂŢILOR ORTODOXE ROMÂNE
DE PESTE HOTARE
. f IUSTIN
DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLIT AL UNGROVLAHIEI ŞI PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Iubitului cler şi dreptcredincioşilor români de peste hotare har şi pace
de la Dumnezeu Atoateţiitorul, iar de la noi părintească binecuvîntare.
Iubiţi fii sufleteşti,
D um nezeiescul praznic de astăzi al Naşterii Domnului mă îndeamnă
să poposesc în mijlocul Dumneavoastră pentru a vă împărtăşi cuvînt
de învăţătură dreaptă, părintească povăţuire şi arhierească b in ecu vîn 
tare,. Deşi «cu trupul sînt departe, — cum zicea odinioară* Sfîntul A p o s 
tol Pavel —, sînt însă cu duhul împreună cu Dumneavoastră» (Col. II, 5).
A scu ltîn d cîntările de Crăciun cu toţii ne plecăm acum frunţile în
faţa icoanei Naşterii Domnului, m ulţum ind lui D um nezeu pentru daru
rile mîntuitoare pe care le-a vărsat peste noi odată cu pogorîrea Fiului
Său în lume.
De faţă fiind şi noi toţi, astăzi, cu gîndul şi cu inima, lîngă ieslea
peşterii din Betleem, unde s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos, auzim
parcă glasurile păstorilor preamărind şi lăudînd pe D um nezeu ; îm pre
ună cu îngerii din ceruri cîntăm şi noi acum cîntarea măririi lui D um 
nezeu întru cele înalte, a revărsării păcii pe pămînt şi a bunăvoirii d u m 
nezeieşti în sufletele noastre. «Slavă întru cei de sus lui D um nezeu şi pe
păm înt pace, întru oameni bunăvoire». Pruncului Iisus — Fiul lui D um 
nezeu — ne închinăm laolaltă şi cuvînt de preacinstire şi mărire adre
săm Preacuratei Sale Maici.
Inchinîndu-ne împreună, în faţa aceluiaşi altar, noi înălţăm către
Bunul D um nezeu rugăciuni fierbinţi în aceeaşi limbă, în frumosul nostru
grai strămoşesc. Sim ţăm întul originii noastre com une şi trăirea noastră
românească şi ortodoxă ne apropie pe unul de altul, dovedindu-ne păr
taşi trecutului neam ului nostru ; în prezent, lăsînd să pătrundă în cugete
şi inim i aceleaşi gînduri, ne sim ţim adevăraţi f r a ţ i ; iar năzuinţele noas
tre com une pentru slujirea neamului şi Bisericii ne ţin strîns legaţi pe
unii de alţii, încît comuniunea noastră se întăreşte fără încetare şi se
dezvoltă din zi în zi tot mai mult.
In acest fel, credinţa noastră ortodoxă şi simţirea românească trăiesc
cu vigoare în noi, întărind unitatea noastră spirituală şi determinînd
manifestarea noastră ca ramuri vii odrăslite din acelaşi trunchi, care îşi
are rădăcinile adine înfipte în păm întul românesc. Oricît de frumoase ar
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fi, rupte de trunchi, ramurile se usucă şi pier înainte de vrem e ; hrănindu-se însă din aceeaşi sevă a trunchiului românesc ele î ş i .asigură viaţa,
creşterea şi rodirea lor comună. Faţă în faţă stă astfel unirea şi sfîşierea
sufletului românesc, viaţa şi moartea. A legere la întîmplare n-avem
dreptul să facem. Dacă, însă, ascultăm pe Dumnezeu, alegerea noastră
este făcută. «Iată, zice Dumnezeu, am pus înaintea ta, astăzi, viaţa şi
moartea, binecuvîntarea şi blestemul. A leg e viaţa, ca să trăieşti tu şi
urmaşii tăi» (Deut. X X X , 19).
*

•

«# *•

•

Iubiţi credincioşi,
Pogorînd din înălţimile cerului şi ven in d pe-pămînt, Fiul lui D um 
nezeu, astăzi, fiu al omului s-a făcut. «Cel ce mai înainte. de luceafăr
din Tatăl, fără mamă, s-a născut, astăzi pe pămînt fără tată a luat trup
din Fecioara Maria». Deşertat vrem elnic de mărirea dumnezeiască pe
care a avut-o la Părintele Său ceresc, «mai înainte ca lumea să fie»
(Ioan X V II, 5), Fiul, care «este strălucirea slavei şi icoana fiinţei lui
Dumnezeu» (Evr. 1 ,3 ) s-a smerit pe Sine şi s-a întrupat, astăzi, în cel
zidit după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, făcîndu-se «oamenilor
asem enea şi la înfăţişare dovedindu-se ca om» (Filip. II, 7).
«O, adînc al bogăţiei şi înţelepciunii şi cunoştinţei lui D u m n e z e u !
Cît de cu neputinţă de cercetat sînt hotărîrile Lui şi cît de cu neputinţă
de luat urmele căilor L u i ! Căci, cine a cunoscut cugetul Domnului ? Sau
cine s-a făcut sfetnicul Lui ?... pentru că din El şi prin El şi pentru El
sînt toate. A lui fie mărirea în veci», — zice Sfîntul A postol Pavel (Rom.
XI, 33—36), cugetînd la neputinţa minţii om eneşti de a pătrunde în
m iezul tainei întrupării lui D um nezeu în om.
Primind minunea prin credinţă, preamărim şi noi naşterea cea mai
presus de legile firii om eneşti şi cîntăm cu evla vie prea frumoasa cîntare care de veacuri m ulte trezeşte în adîncul sufletelor credincioşilor
fiorul tainic al apropierii de Dumnezeu.
«Fecioara, astăzi,
pre Cel mai presus de fiinţă naşte
şi păm întul peştera
Celui neapropiat aduce.
*
îngerii cu păstorii doxologesc
şi magii cu steaua călătoresc
că pentru noi s-a născut prunc, tînăr,
Dumnezeu cel mai-nainte de veci...».

✓
»

•

4

Iubiţi fii duhovniceşti,
4

«Cu adevărat, mare este taina evlaviei noastre», — zice Sfîntul
A postol Pavel — aducînd în cugetele noastre o mărturisire de credinţă
a celor dintîi creştini: «Dumnezeu s-a arătat în trup...» (I Tim. III, 16j.
In adevăr, Fiul lui D um nezeu s-a pogorît din cer şi a ven it pe pă
mînt, născîndu-se ca om. Dar aplecîndu-se către noi, El n-a părăsit
c e r u l ; făcîndu-se om, El a rămas în acelaşi timp Dumnezeu. «El s-a făcut
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ceea ce nu era, adică ornaşi a rămas ceea ce era, adică D um nezeu»,
spun unii Sfinţi Părinţi.
M intuirea noastră a fost săvîrşită de Fiul lui D um nezeu în trup o m e 
nesc, de Dumnezeu-Omul. De aceea Hristos nu s-a arătat oamenilor
numai ca Dumnezeu, sau numai ca om, ci, îndeosebi ca Fiul cel v e şn ic
al lui D um nezeu în trup de om vremelnic.
Fiul lui Dumnezeu, la naştere, s-a făcut «asemenea cu oamenii şi
la înfăţişare s-a dovedit ca om» (Filip. II, 7), fiindcă pe oameni avea să-i
mîntuiască. Printre oameni a trăit în adevăr ca om, dar viaţa Lui o m e 
nească purta pecetea vieţuirii Sale dumnezeieşti. Iisus, a văzut lum ina
zilei într-o peşteră s ă r a c ă a d ă p o s t al fiinţelor necuvîntătoare ; dar în 
gerii din 'ceruri i-au cîntat imnul slavei dumnezeieşti, al păcii desăvîrşite pe pămînt şi al revărsării bunăvoirii cereşti în sufletele oamenilor*
In templul de la Ierusalim El mergea ca fiecare evreu credincios ; dar se
simţea acolo ca în casa Părintelui Său ceresc. De către Ioan a fost b o te
zat ca oricare a l t u l ; dar, după ce a ieşit din apa Iordanului, cerurile s-au
deschis şi Duhul lui D um nezeu a pogorît din înălţimi şi a rămas peste
El, iar un glas ceresc a zis : «A cesta este Fiul M eu cel iubit întru care
am binevoit» (Matei III, 16— 17 ; Marcu I, 10— 11 ; Luca III, 21— 2 2 ;
Ioan I, 32—34J. A ceeaşi mărturie a dat-o D um nezeu despre Fiul Său şi
la schimbarea la faţă a M întuitorului pe m untele Taborului.
Despre dumnezeirea Sa a dat mărturie însuşi M întuitorul cu c u v în 
tul şi cu faptele Sale, în faţa ucenicilor Săi, a mulţimilor, a sinedriului
şi a lui Pilat. Iar în faţa noastră a credincioşilor de pretutindeni şi din
toate vrem urile stă pururea chipul lui Iisus înviind <din morţi. în vierea
M întuitorului este dovada absolută a dumnezeirii Sale.
t

Dreptmăritori creştini»
Dacă adevărul despre întruparea Fiului lui D um nezeu în om este
primit de noi prin credinţă, deoarece mintea noastră nu poate să-l aşeze
în tiparele obişnuite ale cunoaşterii omeneşti, în schimb, rostul d u m 
nezeieştii pogorîri în lum e ne-a fost descoperit nouă de D um nezeu prin
însuşi Fiul Său, precum şi prin Sfinţii Apostoli, de către Sfîntul Duh.
El este înfăţişat pe scurt în mărturisirea pe care noi o facem, în toate
zilele vieţii noastre, de la botez pînă la moarte, adeverind că Iisus Hris
tos — Fiul lui D um nezeu — «pentru noi oamenii şi pentru a noastră m în 
tuire s-a pogorît din ceruri şi s-a întrupat de la Duhul Sfînt şi din
Fecioara Maria şi s-a făcut om». Drept aceea, în binecuvîntata zi a praz
nicului de astăzi al Naşterii Domnului, îm preunîndu-ne cugetele cu Sfîn
tul A postol Pavel, glăsuim şi noi, zicînd : «Binecuvîntat să fie D um nezeu
şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce ne-a binecuvîntat pe noi
cu toată binecuvîntarea duhovnicească în cele cereşti, în Hristos, pre
cum ne-a ales pe noi, în El, mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim
sfinţi şi neprihăniţi în faţa Lui, rînduindu-ne mai dinainte pe noi, din
dragoste, spre înfiere de către Sine prin Iisus Hristos» (Efes. I, 3—5J.
A cesta este, pe scurt, scopul întrupării Fiului lui D um nezeu în om :
înfierea noastră de către Dumnezeu.
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După cum Fiul lui D um nezeu, întrupindu-se, s-a făcut «asemenea
cu oamenii» (Filip. II, 7), tot astfel şi noi, vieţuind în Hristos, ne v o m
arăta «asemenea cu El»r cînd va ven i la noi în slavă (I Ioan III, 7). Purtînd chipul M întuitorului oglindit în noi, ne v o m schimba şi noi, atunci
ridicîndu-ne din mărire în mărire, pentru a ajunge la mărirea Lui d u m 
nezeiască (II Cor. III, 18).
Zicerea Sfîntului Irineu că «Fiul lui D um nezeu s-a făcut om pentru
ca omul să se facă fiu al lui Dumnezeu» se întîlneşte, în forme mai cu te
zătoare, în scrierile marilor părinţi ai Bisericii. Sfîntul Atanasie cel Mare,,
spre pildă, zicea că Fiul lui D um nezeu «s-a făcut om pentru \ca să ne
îndumnezeiască pe noi în Sine», sau «El s-a înom enit pentru ca noi să
ne îndumnezeim». Iar Sfîntul Chirii al A lexandriei spunea c ă Fiul lui
Dumnezeu «s-a făcut asemenea cu noi, pentru ca noi să ne facem ase
menea cu El, pe cît este cu putinţă firii noastre şi pe cît o îngăduie
iconomia reînnoirii noastre cea după har... S-a făcut El ce sîntem noi,,
adică om, pentru ca noi să ne facem ceea ce este El, adică Dumnezeu».
Cîteva veacuri mai tîrziu, Sfîntul Ioan Damaschin pe sfinţi îi num ea :
«dumnezei, domni, împăraţi», asemănîndu-i Domnului nostru 7/sus.
Hristos.
Primind aceste cuvinte în inimile noastre, ne întoarcem cu gîndul
la A postolul care spunea că D um nezeu poate să ne dea «mai presus d e c ît
toate cîte cerem sau pricepem noi» (Efes. III, 20), adeverindu-se c u v în 
tul proorocesc care zice : «Cele pe care ochiul nu le-a văzut şi urechea
nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, acestea le-a pregătit D um 
nezeu pentru cei ce-L iubesc pe El» (I Cor. II, 9).
Dar, în iconomia tainei dum nezeieşti a mîntuirii se cuprinde nu n u 
mai unirea omului cu Dumnezeu, ci şi adunarea laolaltă în Hristos şi'
împăcarea tuturor celor văzute şi nevăzute cu Dumnezeu, prin Fiul
Său. De aceea, la slujba marelui praznic al Naşterii Domnului, ca şi în •
alte zile, răsună de veacuri în urechile noastre cuvinte ca acestea :
«Cerul şi pămîntul s-au unit astăzi, născîndu-se Hristos. Astăzi, D um 
nezeu pe pămînt a ven it şi omul la cer s-a suit».
Din împăcarea şi unirea tuturor cu D um nezeu izvorăşte şi pacea
între noi, bună-înţelegerea şi dragostea frăţească. Surpînd peretele des
părţirii şi vrăjmăşiei între oameni, prin unirea tuturor cu Dumnezeu,
Domnul nostru Iisus Hristos a adus în adevăr pacea între oameni şi
popoare. De aceea El este num it deseori «Domnul păcii», iar praznicul
naşterii Sale este num it «sărbătoare a păcii».
Iubiţi fii sufleteşti,
«Hristos se naşte, slăviţi-L,
Hris.tos din ceruri, întîmpinaţi-L,
Hristos pe păm înt in ă lţa ţi-v ă !».
Cîntare de slavă să cîntăm, astăzi, Domnului nostru Iisus Hristos
pentru arătarea Sa pe păm înt, în chipul smereniei trupului nostru. C în
tare de m ulţum ire să-I cîntăm pentru izbăvirea noastră de păcat şi îm -
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pâcarea cu Dumnezeu. Cîntare de laudă să-I cintăm pentru înfierea
noastră de către Dumnezeu, prin El.
Cu bucurie să-I ieşim înainte dum nezeieşte întîmpinîndu-L la pogorîrea Sa către noi. Cu dragoste să-L primim, gătindu-I în inimile noastre
locaş vrednic de săiăşluirea Sa sfîntă în noi. înaintea feţei Sale să ne
arătăm împodobiţi cu cununa faptelor bune şi cu tăria dreptei noastre
credinţe, cu gînduri curate şi cu evlavie adîncă.
Purtîndu-L în suflete, să ne înălţăm cu duhul de pe pămînt la cer,
căutînd «cele de sus, unde Hristos se află şezînd de-a dreapta lui D um 
nezeu» — cum ne îndeamnă Sfîntul A postol Pavel. Să ne îmbrăcăm, aşa
dar, «cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blîndeţe,
cu îndelungă răbdare, îngăduindu-ne unul pe altul şi iertînd unul altuia...
Iar peste toate acestea să ne îmbrăcăm cu dragostea, care este legătura
desăvîrşirii. Şi pacea lui Hristos ... să stăpînească în inimile noastre»
(Col. III, 1 ; 12— 15).
s

Iubiţi credincioşi,
Fiind prezenţi cu duhul în mijlocul dvs., sîntem fericiţi să constatăm
*existenţa unui climat de vieţuire frăţească a românilor de pretutindeni.
A tm osfera aceasta de trăire a românilor în com uniune spirituală intensă,
indiferent de locul unde-şi petrec viaţa, îşi are desigur izvorul, aşa cum
am spus mai înainte, în credinţa noastră ortodoxă şi în simţirea noastră
românească. Biserica şi neamul sînt părinţii noştri comuni. împreună
ei au înfrînt vitregiile şi răutatea vremurilor, împărtăşind laolaltă bucu
ria zilelor senine, sau amarul zilelor haine.
Integrată în viaţa neamului nostru, Biserica şi-a însuşit idealurile
mari ale poporului şi le-a slujit cu statornicie. De aceea, ea a dobîndit
cu timpul un chip propriu pe măsura chipului nostru românesc. în fru
moasele noastre creaţii literare ale poporului iese neîncetat la suprafaţă
simbioza aceasta românească-ortodoxă. în celebrele fresce de la Voroneţ sau Suceviţa, de la Arbore sau Moldoviţa, minunatele cusături româ
neşti împodobesc îmbrăcămintea unor persoane biblice. Iar datinile şi
obiceiurile‘ noastre de Crăciun nu se mai întîlnesc nicăieri în lume ca
la noi. N um ai noi le trăim cu adevărat.
. M orm intele strămoşilor, zestrea noastră comună moştenită de la
p ă r in ţi: dragostea de neăm şi credinţa noastră ortodoxă pe toţi ne leagă
strîns de glia strămoşească. Iar glasul pămîntului şi al cerului româ
nesc ne cheamă statornic să cinstim, cu faptele şi cuvîntul nostru, moşia
şi legea românească..
Cu aceste gînduri, vă îmbrăţişez cu părintească dragoste, în această
slăvită zi a praznicului Naşterii Domnului, făcîndu-vă totodată calde
urări de bine pentru noul an 1978.

t IUSTIN
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

DIN ACTIVITATEA COMUNITĂŢILOR ORTODOXE ROMÂNE' DE PESTE HOTARE
II
Parohia Ortodoxă Română
din Viena
Almanahul Parohiei ortodoxe române din V ien a pe anul 1976. — Eforturile d eo

sebite ale conducerii comunităţii ortodoxe române din Viena — Austria sînt încunu
nate în 'acest an de -apariţia «ALmanjah/uhii 1976» dedicat Prea Fericitului Părinte Pa
triarh Justinian cu prilejul celei de a 75-a aniversări a naşterii sale.
Titlul, «Păstraţi străbunele predanii», semnat de patriarhul Justinian deschide
această publicaţie românească. Prea Fericirea Sa îşi arată satisfacţia pentru modul
cum înţeleg membrii comunităţii ortodoxe româneşti din Viena să-şi desfăşoare acti
vitatea lor atiît pe tărîm religios cît şi cultural. Subliniind că importantele eveni
mente din viaţa Bisericii Ortodoxe Române şi-au aflat locul cuvenit în preocupările
lor, Prea Fericirea Sa încheie sfătuindu-i: «Fiţi acolo unde vă aflaţi ... reprezentanţi
demni ai patriei şi ai Bisericii strămoşeşti care păstrează în istoria şi fiinţa lor jertfele
atît or ostenitori. Păstraţi vechile noastre predanii, rămîneţi strâns legaţi de Biserica
voastră şi luaţi din învăţătura ei «toate cuvintele vieţii» (Fapte V, 20)».
în paginile următoare este publicat calendarul propriu-zis pe anul 1976 cu indicarea, pe cele 12 luni, a sfinţilor prăznuiţi în fiecare zi şi a marilor sărbători şi praz
nice b isericeşti; scurte Însemnări istorice referitoare ia datele mai importante din
Istoria culturală şi politică a poporului român şi indicarea posturilor de peste an.
Urmează apoi un articol omagial dedicat celei de a 75-a aniversări a zilei de
naştere a Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian şi apoi descrierea vizitei pe care
Prea Fericirea Sa — însoţit de o numeroasă delegaţie, a făcut-o la Locurile Sfinte.
Se arată că în cadrul acestei vizite s-a oficiat şi sfinţirea bisericii şi aşez ămînt ului
românesc de la Ierusalim ; vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române în Ţara Sfîntă
constituie un eveniment bisericesc de mare însemnătate, o nouă verigă în lanţul rela
ţiilor dintre Biserica Ortodoxă Română şi Patriarhia Ierusalimului şi o valoroasă con
tribuţie la înfrăţirea şi buna înţelegere între oameni şi popoare.
Legat de vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe 'Române la Locurile Sfinte este co n 
semnat şi evenimentul alegerii, la 13 decembrie 1974 şi hirotonirii la 22 decembrie
1974, a P. Cuv. Arhim. Lucian Florea ca episcop-vicar al Arhiepiscopiei ortodoxe
9

române pentru Europa centrală şi occidentală.
Rubrica «Popasuri festive în viaţa Bisericii» cuprinde cîteva articole interesante
semnate de P. S. Antonie Plămădeală, P. S. Nestor Vornicescn, P. S. Emilian Birdaş,
Pr. Prof. I. G. Coman, Pr. Prof. Ene Branişte, Pr. Prof. I. Rămureanu, Pr. Prof.
M. Şes an ş. a.
Toate aceste studii tratează despre evenimente mai noi ori mai vechi din viaţa
Bisericii noastre precum : aniversarea a 50 de ani de patriarhat, a 90 de ani de ia
proclamarea autocefaliei şi a 1650 de ani de la întrunirea primului sinod ecumenic,
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la care a fost prezent şi un reprezentant al ortodoxiei româneşti — Marcu de Tomis j
sau despre Arhiepiscopia Tomisului, desipre Sfîntul Teotim de Tomis, despre martiriul
Sfîntului Dasius, despre Sfîntul Ioan Cassian sau despre biserica «Sf. Atanasie» de la
Niculiţel. Studiile subliniază vechimea şi autenticitatea creştinismului la români pre
cum şi originea lui răsăriteană.
RubTioa «Sfătuiri duhovniceşti» însumează oîteva rugăciuni şi poezii religioase
ca şi articole în care se tratează despre «sfinţenie şi delicateţe, despre viaţa lăuntrică
a creştinului sau despre icoana ortodoxă». Sînt prezente şi cuvinte ocazionale : «La
jnvierea Domnului», semnat de I. P. S. N icolae Mladin şi «Precum voiţi să vă facă
vouă oamenii, faceti-le şi vod asemenea», semnat de Pr. Prof. C. Galeriu.
Deispina Petecel semnează un interesant articol, «Muzicieni români în Viena seco 
lului al XlX-lea» în cadrul rubricii «Relaţii româno-austriece în trecut». Elena Asachi
(1789— 1877), Alexandru Flechtenmacher (1823— 1898), Gheorghe Dima (1847— 1925),
Tudor Flondor (1862— 1908), Cdprian Porumbescu (1853— 1883), Ioan Scăriătescu (1872—
1922) şi George Enescu (1881— 1955) sînt personalităţile muzicale asupra cărora s-a
oprit autoarea pentru a ilustra astfel legăturile româno-austriece pe tărîm cultural.
Sub ititlul «George Enescu şi Viena», Ianca Staicovici evocă — prin înserarea
# mai multor scrisori ale marelui muzician către familia sa, momente din timpul şederii
sale la Viena. Scrisorile dau-la' iveală dorul de familie şi de casă al compatriotului
noistru ca şi simţămintele sale tandre şi afectuoase faţă de mama sa suferindă. Rubrica
se încheie cu articolul «George Topîrceanu la Viena», în care N. Scurtu vorbeşte despre ultimii ani ai poetului, perioadă în care acesta a fost chinuit de o boală necru
ţătoare, boală care avea să-i curme firul vieţii în cele din urmă.
Urmează rubrica -«Relaţii româno-austriece în prezent» în care se consemnează
vizita cancel arului federal, al Austriei, Dr. Bruno Kreiski în România, intre 10— 14
iulie 1975. Rubrica «Oameni şi fapte de seamă» se deschide c u .stu d iu l «Vlad Ţepeş.
— la 520 de ani de la Începutul domniei» semnat de C.C. Giurescu şi Dinu C. Giu*
rescu. Autorii înfăţişează faptele şi personalitatea viteazului voievod, raporturile Ţării
Româneşti cu Transilvania (în .această vreme şi detscriu viu şi curgător luptele sa le
cu turcii. Faptele acestui voievod, chiar dacă par unora adevărate cruzimi, şi-au avut
totdeauna o raţiune de stat, după aprecierea celor doi istorici-aut ori. Lupta lui Vlad
Ţepeş împotriva imperiului otoman avea drept scop apărarea ţă r ii ; eforturile sale oa
şi cele ale înaintaşilor aveau în vedere asigurarea unităţii şi independenţei statelor
româneştii.
•
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Vlad Ţepeş şi-a adus aportul său neprecupeţit la păstrarea fiinţei ţării sale, silindu-i pe turcii otomani — atunci în plină expansiune politică şi militară — , să renunţe
a impune şi Ţării Româneşti regimul pe care-1 aplicaseră statelor din Balcani.
Urmează o notă despre «Evangheliarul de la Sibiu, 1551» prilejuită de împlinirea
a 425 de ani de la apariţie, semnată de Virgil Cândea. în continuare sînt însemnări
despre Constantin Brâncuşi cu ocazia centenarului (1876— 1976) maşterii sale, de DrN icolae Maior şi despre Octavian Goga (la 95 de ani de la naşterea lui) articol semnat
de Prof. Ecaterina Branişte.
La rubrica «In memoriam» sînt două însemnări despre «Părintele Veniamin»
autor B. V. Anania şi «Profesorul Alexandru Randa», de Dr. V itgil Cândea.

*
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în ultima rubrică «Retrospectivă», T. N. Manolache semnează «Cronica Patriarhiei
Române. Realităţi, realizări şi evenimente ale Bisericii Ortodoxe Române în anul 1975»,
iar Pr. Marin Branişte «Cronica parohiei ortodoxe române din Viena ,pe anul 1975».
Aceasta din urmă prezintă aspectele cele mai importante ale activitătii desfăşurate
de slujitorii şi ostenitorii comunităţii româneşti din Viena. Sînt amintite vizita P. S.
V asile ai Oradiei la Viena, pelerinajul la mormintele eroilor români din cimitirele de
lîngă Tulin ,şi Zwetendorf, adunarea generală a membrilor comunităţii pe anul 1975,
balul de iarnă, sărbătorirea laureatei premiului Herder — d-ra Maria Ana Muisicescu,
125 de ani de la naşterea «Luceafărului» poeziei româneşti şi sărbătorirea zilei de
23 August.
✓
«Almanahul»
G. Beermann.

se

încheie

cu

un

rezumat

în

limba

germană

întocmit

de

Cuprinzînd un număr însemnat de istudii şi articole, reportaje, însemnări şi cro
nici, presărat cu o serie de cuvinte Înţelepte extrase din Sfiînta Scriptură, Sfinţii Părinţi,
şi din diferiţi ginditori, reproducînd. diferite portrete şi fotografii — Almanahul 1976
^este o nouă garanţie că această publicaţie editată de comunitatea ortodoxă româ
nească din Viena rămîne o lucrare de valoare, o făclie călăuzitoare de lumină, care
are ca scop păstrarea, cultivarea şi întărirea sentimentului dragostei faţă de' Biserică,
faţă de neam şi faţă de patrie. — (Al. M. Ioniţă).

C R O N I C A
Joi, 1 septem brie 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a primit pe dl.
Dean Milovan din N ew York — S.U.A., care este de origine română, editor al ziarului
«Dr ep t ale a ».
Prea Fericitul Patriarh a primit pe dl. iprof. Paul Miron din Frankfurt/Main, R.F.G.
Vineri, 2 septem brie 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a primit pe dl.
Prof. Earle Poppe din S.U.A., român de origine, împreună cu-soţia, venit în ţara noas
tră la invitaţia Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice din R.S.R., cu o bursă din
partea Asociaţiei Fulbright, al cărui preşedinte este.
Sîmbătă, 3 septem brie 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a primit p e
Pr. Traian Vaidman, parohul bisericii .ortodoxe române din Milano-Italia, care şi-a.
petrecut concediul de odihnă în ţară.
Vineri, 9 septem brie 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a primit p e
Pr. Mircea Basarab, parohul bisericii ortodoxe române din M iinchen-— R.F.G., la în
toarcerea sa în parohie, după concediul de odihnă petrecut în ţară.
Sîmbătă, 10 sep tem b rie 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a primit pe
P. C. Protoiereu N icolae Goranov, reprezentantul Patriarhiei Bulgare la Bucureşti.
Marţi, 13 septem brie 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a primit pe
Pr. Marin Branişte, parohul bisericii române din Viena (Austria), pentru probleme
legate de bunul mers al parohiei.
Prea Fericitul Părinte Patriarh a primit pe dl. Marin Teodorescu, membru în Con
siliul parohial al bisericii române din Hamburg (R.F.G.).
Joi, 15 septem brie 1977. — Prea Fericitul Părinte, Patriarh Iustin a primit pe dl.
Pierre Lanares din Franţa, preşedintele Diviziunii Adventiste Euro-AIrica, Directorul
Departamentului «Libertatea religioasă».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a primit pe Pr. Nicolas Koniatachis din
Creta —V Grecia.
Vineri, 16 septem brie 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a primit pe
D-na Aurelia Rezuş, funcţionară la Comisia Economică O.N.U. de la Geneva, membră
în Comitetul parohial al bisericii ortodoxe române de la Geneva (Elveţia).
Marţi, 20 septem brie 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a primit p e
Pr. Prof. Alexandru Ciurea, parohul bisericii ortodoxe române din Stockholim (Suedia),
la întoarcerea sa în Suedia după concediul de odihnă petrecut în ţară.'
Joi, 22 septem brie 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a primit pe Dl.
arhitect George Axiotis, Dl. arhitect Nicolos Harkiolatis şi Dl. pictor Panait Batas, toţi
trei din partea Ministerului Cultelor din Atena (Grecia), care au prezentat Prea Feri
cirii Sale o scrisoare de recomandare din partea Prea Fericitului Arhiepiscop Serafim
al Atenei, cu rugămintea de a li se îrilesni vizitarea unor mînăstiri şi biserici din
România, monumente istorice şi de artă.
Marţi, 27 septem brie 1977. — ,Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit vizita de
curtuoazie a Excelenţei Sale Domnului Matti Hâkkanin, ambasadorul extraordinar şi
plenipotenţiar al Finlandei la Bucureşti.
Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit vizita D-lui Victor Meyer, corespondentul
ziarului «Frankfurter A lgem eine Zeitung» din Frankfurt (R.F.G.).
Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe P. C. Pr. Ştefan A lexe, parohul Capelei
române de la Baden-Baden, R.F.G., sosit în ţară pentru unele probleme ale parohiei.
Miercuri, 28 septem brie 1977. — Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit vizita de
curtoazie a Excelenţei Sale D-lui Iacob Oweis, ambasadorul extraordinar şi plenipo
tenţiar al Iordaniei la Bucureşti.
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Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a primit pe pastorul Brcnd Cofin, cu soţia,,
aparţinînd Bisericii Presbiteriene din Statele Unite ale Americii.
n.
. Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe D-na Coline Hiena Cergan, româncă
din Olanda.
Joi, 29 septem brie 1977. — Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Rev. Michaeft
Bourdeaux din Anglia, de la Kinston-College-Kent.
Prea Fericitul Patriarh a primit pe P. C. Pr. Simeon Caplal, aparţinînd Arhiepis
copiei Misionare Ortodoxe Române din S.U.A.
Sîmbătă, 1 octombrie 1977. — Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe P. C. PrJohn Tocăniţă, secretar al Episcopiei Române din Vatra — S.U.A., sosit împreună cu
P. C. Pr. Ion Surducan, aparţinînd aceleiaşi Episcopii din S.U.A.
Marţi, 4 octombrie 1977. — Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit vizita D-lup
Pierre Anghelakis, însărcinat cu afaceri din cadrul Ambasadei Greciei la BucureştiMiercuri, 5 octombrie 1977. — Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Dl. Toma*
Ciuhnea din Sofia — Bulgaria, reprezentantul credincioşilor ortodocşi români din Sofia.
Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Pastorul Reinhard Thole — din Negenborn, aparţinînd Bisericii Luterane din R.F.G., fost doctorand la Institutul teologic din'
Bucureşti.
V in eri , 7 octombrie 1977. — Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Pr. Ştefan.
Alexe, superiorul Capelei române din Baden-Baden, R.F.G., la întoarcerea sa în Ger
mania după concediul de odihnă petrecut în ţară.
Miercuri, 12 octombrie 1977. — Prea Fericitul Patriarh Iustin, însoţit de II. PP. SSMitropoliţi Teoctist al M oldovei şi Sucevei, Nicolae al Ardealului şi Nicolae al Bana
tului, a participat la şedinţa Consiliului Naţional al Frontului Unităţii Socialiste care
a avut loc la Bucureşti.
Prea Fericitul Patriarh Iustin a participat la o recepţie oferită de Ambasada Israe
lului din Bucureşti, împreună cu P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul.
Marţi, 18 octombrie 1977. — Prea Fericitul Patriarh Iustin, însoţit de P. S. EpiscopAntonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, a participat la o recepţie oferită de Ambasada
Japoniei din Bucureşti, în saloanele hotelului A thenee Palace.
Miercuri, 19 octombrie 1977. — Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Exce
lenţa Sa Dl. Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul Italiei la Bucureşti, într-o vizită de
curtoazie.
Prea Fericitul Patriarh a primit pe Pr. Serghei Galiţ din R. S. Moldovenească,,
căruia i-a oferit un număr de cărţi de cult, iconiţe, tămjîie etc.
Joi, 20 octombrie 1977. — Prea Fericitul Patriarh Iustin aprimit pe Pr.John
Tocăniţă, secretarul Episcopiei din Vatra — S.U.A.
Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe pastorul G. A. Yates, aparţinînd Bise
ricii Anglicane din Noua Zeelandă, participant la Congresul de Cruce Roşie care s-a
ţinut la Bucureşti.
Miercuri, 26 octombrie 1977. — Prea Fericitul Patriarh Iustin, însoţit de P. S.
Episcop Roman Ialomiţeanul, Pr. vicar Octavian Popescu, Pr. consilier-vicar Constantin
Pârvu, Pr. Consilier Dumitru Soare şi Diacon Ion Bănăţeanu, a întîmpinat, în salonul,
oficial al Gării de Nord, pe Sanctitatea Sa Pimen, patriarhul M oscovei şi a toată Rusia,
în fruntea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Ruse aflată în drum spre Sofia, unde a
mers ca invitat al Bisericii Ortodoxe Bulgare. Convorbirile dintre cei doi Intîistătători
de Biserici s-au desfăşurat într-o atmosferă de cordialitate şi dragoste frăţească.
Vineri, 28 octombrie 1977. — Prea Fericitul Patriarh Iustin, însoţit de I. P. S.
Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei şi de P. S. Episcop Roman Ialomiţeanul,
a
participat la lucrările sesiunii Marii Adunări Naţionale.
Joi, 3 noiembrie 1977 * — Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit în audienţă p e
următorii : Prof. Radu Florescu, de origine român din U.S.A. venit în ţară pentru studii ;
Prof. Lawrence Graaham, pastor anglican din U.S.A., venit în România pentru studii
in legătură cu administraţia la rom ân i; Prof. James Beilman de origine român din
U.S.A. venit în România pentru cercetarea unor manuscrise muzicale, însoţit de Prof.
Earle Poppe din U.S.A., care se află deja cu o bursă în ţara noastră.
0
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Vineri, 4 noiembrie 1977. — Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit în audientă
pe următorii părinţi monahi de la Simţul Munte Athos : Proegumenul Gavriil Grandikis
de la Marea L a v r ă ; Arhim. Teoclit de la M-rea Kandris, însoţiţi de Ierom. Ilarion
Lupaşcu din România vieţuitor la Stohitul Prodromul de la Muntele Athos.
Joi, 7 noiembrie 1977. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a primit in audienţă
pe P. C. Pr. Protopop Teodor Mesaroş; vicar al Vicariatului ortodox român din Gyula
(R.P.U.) şi pe P. C. Pr. Petru Mândruţău, parohul bisericii române din Budapesta.
Marţi, 22 noiembrie 1977. — Prea Fericitul Patriarh a primit vizita de curtoazie
a Excelenţei Sale Richard Balker, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al R. F.
Germania la Bucureşti, însoţit de secretarul Ambasadei şi de o interpretă.
Miercuri, 23 noiembrie 1977. — Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit în audienţă
•pe Prof. Jose Sanchez Vaquero, directorul Oficiului de relaţii internaţionale al Bise
ricii Romano-Catolice din Salamanca, Spania, venit în vizită oficială în ţara noastră,
între 19— 29 noiembrie 1977.
Vineri, 25 noiembrie 1977. — După terminarea lucrărilor Marii Adunări N aţio
nale, Prea Fericitul Patriarh a primit vizita D-nei Suzana Gâdea, ministrul Educaţiei
şi învăţământului, însoţită de doi miniştri adjuncţi din Ministerul Educaţiei şi învăţămîintului precum şi ministrul adjunct al Energeticii. S-a Vizitat Palatul patriarhal, cu
care prilej oaspeţii au avut o convorbire ou Prea Fericitul Părinte Patriarh. A fost
de faţă Dl. Ion Roşianu, preşedintele Departamentului Cultelor.
Luni, 28 noiembrie 1977. — Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Dl. Ferdinand Rostovschi, memibru în Consiliul parohial al bisericii ortodoxe române din VienaA u s tr ia ; P. C. Pr. Prof. Ştefan A lexe, parohul Capelei ro m â n e. de la Baden-Baden,
R.F.G., venit în ţară pentru ciîteva zile.
Seara, la orele 18, Prea Fericitul Patriarh, însoţit de P. S. Episcop Vicar Antonie
Ploieşteanul, a participat la o recepţie oferită de Ambasada Iugoslaviei la Bucureşti,
în saloanele hotelului Athenee• Palace.
•
0
Marţi, 29 noiembrie 1977. — Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit în audienţă
pe Pastorul Lorand M ezey din Ungaria, doctorand al Institutului teologic Bucureşti,
bursier al Patriarhiei Române.
♦
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PASTORALA TRIMISĂ CLERULUI ŞI CREDINCIOŞILOR
DE PREA FERICITUL PATRIARH I USTI N
CU PRILEJUL SFINTELOR SĂRBĂTORI ALE NAŞTERII DOMNULUI,
DIN ANUL 1977
«Cerul şi păm întu l astăzi s-au unit,
născindu-se Hristos ; astăzi Dumnezeu
pe pămînt a ven it şi omul la cer s-a
suit».
»

Iubiţi credincioşi,
Dumnezeiescul praznic de astăzi al N aşterii Domnului mă îndeam nă
să poposesc în mijlocul D um neavoastră pentru a vă împărtăşi cuvînt
de învăţătură dreaptă, părintească povăţuire şi arhierească binecu- .
vîntare. Deşi «cu trupul sînt departe, — cum zicea odinioară Sfîntul
Apostol Pavel, — sînt însă cu duhul împreună cu Dum neavoastră»
(Col. II,- 5).
Ascultînd cîntările de Crăciun cu toţii ne plecăm acum frunţile în
faţa icoanei N aşterii Domnului, mulţumind lui Dumnezeu pentru d a ru 
rile m întuitoare pe care le-a v ă rsa t peste noi odată cu pogorîrea Fiului
Său în lume.
De faţă fiind şi noi toţi, astăzi, cu gîndul şi cu inima, lîngă ieslea
peşterii din Betleem, unde s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos, a u 
zim parcă glasurile păstorilor, pream ărind şi lăudînd pe Dumnezeu ; îm 
preună cu îngerii din ceruri cîntăm şi noi acum cîntarea măririi lui
Dumnezeu întru cele înalte, a revărsării păcii pe păm înt şi a bunăvoirii
dumnezeieşti în sufletele noastre. Pruncului Iisus — Fiul lui Dumne
zeu — ne închinăm laolaltă şi cuvînt de preacinstire şi mărire adresăm
Preacuratei Sale Maici.
w

Iubiţi fii sufleteşti,
Pogorînd din înălţimile cerului şi venind pe pămînt, Fiul lui Dum
nezeu, astăzi fiu al omului s-a făcut. «Cel ce mai înainte de luceafăr
din Tatăl, fără mamă, s-a născut, astăzi pe păm înt fără tată a luat trup
b.

o.

r.
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din Fecioara Maria». D eşertat vremelnic de m ărirea dumnezeiască pe
care a avut-o la Părintele Său ceresc, «mai înainte ca lumea să fie»
(loan XVII, 5), Fiul, care «este strălucirea slavei şi icoana fiinţei lui
Dumnezeu» (Evrei I, 3) s-a smerit pe Sine şi s-a întrupat, astăzi, în cel
zidit după chipul şi asem ănarea lui Dumnezeu, făcîndu-se «oamenilor
asemenea şi la înfăţişare dovedindu-se ca om» (Filip. II, 7).
«O, adînc al bogăţiei şi înţelepciunii şi cunoştinţei lui Dumnezeu !
Cît de cu neputinţă de cercetat sînt hotărîrile Lui şi cît de cu nepu
tinţă de luat urm ele căilor L u i ! Căci, cine a cunoscut cugetul Domnu
lui ? Sau cine s-a făcut sfetnicul Lui ?... pentru că din El şi prin El şi
pentru El sînt toate. A lui fie m ărirea în veci», — zice Sfîntul Apostol
Pavel (Rom. XI, 33—36), cugetînd la neputinţa minţii omeneşti de a
pătrunde în miezul tainei întrupării lui Dumnezeu în om.
Primind m inunea prin credinţă, pream ărim şi noi naşterea cea mai
presus de legile firii omeneşti şi cîntăm cu evlavie prea frumoasa cîntare care de veacuri multe trezeşte în adîncul sufletelor credincioşilor
fiorul tainic al apropierii de Dumnezeu :
«Fecioara, astăzi,
pre Cel mai presus de fiinţă naşte
şi păm întul peştera
Celui neapropiat aduce.
îngerii cu păstorii doxologesc
şi magii cu steaua călătoresc
că pentru noi s-a născut prunc, tînăr,
Dumnezeu cel m ai-nainte de veci...».
f
*

Iubiţii mei fii duhovniceşti,
«Cu adevărat, m are este taina evlaviei noastre», — zice Sfîntul
Apostol Pavel — , aducînd în cugetele noastre o m ărturisire de credinţă
a celor dintîi c r e ş t i n i : '«D um nezeu s-a arătat în trup...» (I Tim. III, 16).
în adevăr, Fiul lui Dumnezeu s-a pogorît din cer şi a venit pe pă
mînt, născîndu-se ca om. Dar, aplecîndu-se către noi, El n-a părăsit
c e r u l ; făcîndu-se om, El a răm as în acelaşi timp Dumnezeu. «El s-a
făcut ceea ce nu era, adică om, şi a rămas ceea ce era, adică Dumnezeu»,
spun unii Sfinţi Părinţi.
M întuirea noastră a fost săvîrşită de Fiul lui Dumnezeu în trup ome
nesc, de D um nezeu-O mul. De aceea Hristos nu s-a arătat oamenilor
numai ca Dumnezeu sau numai ca om, ci, ca Fiul cel veşnic al lui Dum
nezeu în trup de om vremelnic.
Fiul lui Dumnezeu, la naştere, s-a făcut «asemenea cu oamenii»
fiindcă pe oameni avea să-i mîntuiască. Printre oameni a trăit în ade
v ăr ca om, dar viaţa Lui păm întească purta pecetea vieţuirii Sale ce
reşti. Iisus a văzut lumina zilei într-o peşteră săracă, adăpost al fiin
ţelor necuvîntătoare ; dar îngerii din înălţimi i-au cîntat imnul slavei
dumnezeieşti. La templul de la Ierusalim El m ergea ca fiecare evre»
c re d in c io s ; dar se simţea acolo ca în casa Părintelui Său din ceruri,
De către loan a fost botezat ca oricare a l t u l ; dar, după ce a ieşit di»

mână
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apa Iordanului, cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu a pogorît
din înălţimi şi a răm as peste Elr iar un glas ceresc a zis : «A cesta este
Fiul M eu cel iubit întru care am binevoit» (Matei III, 16— 17 ; M arcu
I, 10— 11^- Luca III, 21—22; Ioan I, 32—34). Aceeaşi m ărturie a dat-o
Dumnezeu despre Fiul Său şi la schim barea la faţă a M întuitorului pe
muntele Taborului.
Despre dum nezeirea Sa a dat m ărturie însuşi Mîntuitorul, cu cu v în 
tul şi cu faptele Sale, în faţa ucenicilor Săi, a mulţimilor, a sinedriului
şi a lui Pilat. Iar în faţa noastră a credincioşilor de pretutindeni şi din
toate vrem urile stă pururea chipul lui Iisus înviind din morţi. învierea
M întuitorului este dovada absolută a dumnezeirii Sale.
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Dreptmăritori creştini,
Dacă adevărul despre întruparea Fiului lui Dumnezeu în om este
primit de noi prin credinţă, deoarece mintea noastră nu poate să-l aşeze
în tiparele obişnuite ale cunoaşterii omeneşti, în schimb, rostul dum 
nezeieştii pogorîri în lume ne-a fost descoperit nouă de Dumnezeu prin
însuşi Fiul Său, precum şi prin Sfinţii Apostoli, de către Sfîntul Duh. El
este înfăţişat pe scurt în m ărturisirea pe care noi o facem, în toate
zilele vieţii noastre, de la botez pînă la moarte, adeverind că Iisus Hristos, — Fiul lui Dumnezeu — «pentru noi oamenii şi pentru a noastra
mîntuire s-a pogorît din ceruri şi s-a întrupat de la Duhul Sfînt şi din
Fecioara Maria şi s-a făcut om». Drept aceea, în binecuvîntata zi a
praznicului de astăzi a l ' N aşterii Domnului, îm preunîndu-ne cugetele
cu Sfîntul Apostol Pavel, glăsuim şi noi, zicînd : «Binecuvîntat să fie
Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce ne-a binecu
vîntat pe noi cu toată binecuvîntarea duhovnicească în cele cereşti,
în Hristos, deoarece ne-a ales pe noi, în Sine, mai înainte de. întem e
ierea lumii, ca să fim sfinţi şi neprihăniţi în faţa Lui, rînduindu-ne mai
dinainte pe noi, din dragoste, spre înfiere de către Sine prin Iisus H ris
tos» (Efes. I, 3—5).
A cesta este, pe scurt, scopul întrupării Fiului lui Dumnezeu în om :
înfierea noastră de către Dumnezeu.
După cum Fiul lui Dumnezeu, întrupîndu-se, s-a făcut asemenea cu
oamenii», tot astfel şi noi, vieţuind în Hristos, ne vom arăta asemenea
cu El», cînd-va veni la noi în slavă (I Ioan III, 7). Purtînd chipul M în
tuitorului oglindit în noi, ne vom schimba şi noi, ridicîndu-se din m ă
rire în mărire, pentru a ajunge la m ărirea Lui dumnezeiască (II Cor.
III, 18).
Zicerea Sfîntului Irineu că «Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru
ca omul să se facă fiu al lui Dumnezeu» se întîlneşte, în forme mai cu
tezătoare, în scrierile marilor părinţi ai Bisericii. Sfîntul A tanasie cel
Mare, spre pildă, zicea că Fiul lui Dumnezeu «s-a făcut om pentru ca.
să ne îndumnezeiască pe noi în Sine», sau «El s-a înomenit pentru ca
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noi să ne îndumnezeim». Iar. Sfîntul Chirii al A lexandriei spunea că
Fiul lui Dumnezeu «s-a făcut asem enea cu noi, pentru ca noi să ne fa
cem asem enea cu El, pe cît este cu putinţă firii noastre şi pe cît o în
găduie iconomia reînnoirii noastre cea după har... S-a făcut El ce sîntem
noi, adică om, pentru ca noi să ne facem ceea ce este El, adică Dum
nezeu». Cîteva veacuri mai tîrziu, Sfîntul Ioan Damaschin pe sfinţi îi
num ea : «dumnezei, domni şi împăraţi», asemănîndu-i cu Domnul nos
tru lisus Hristos.
'
I
Primind aceste cuvinte în inimile noastre, ne întoarcem cu gîndul
la Apostolul care spunea că Dumnezeu poate să ne dea «cu m ult mai
presus decît toate cîte cerem sau pricepem noi» (Efes. III, 20), adeverindu-se astfel cuvîntul proorocesc care zice : «Cele pe care ochiul nu
le-a văzut şi urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aces
tea le-a pregătit Dumnezeu pentru cei *ce-L iubesc pe El» (I Cor. II, 9).
Dar, în iconomia tainei dumnezeieşti, a mîntuirii se cuprinde nu
numai unirea omului cu Dumnezeu, ci şi adunarea laolaltă în Hristos
. şi îm păcarea tuturor celor văzute şi nevăzute cu Dumnezeu, prin Fiul
Său. De aceea, la slujba marelui praznic al N aşterii Domnului, ca şi în
alte zile, răsună de veacuri în urechile noastre cuvinte ca acestea :
«Cerul şi păm întul s-au unit astăzi, născîndu-se Hristos. Astăzi, Dum
nezeu pe păm înt a venit şi omul la cer s-a suit».
{
Din îm păcarea şi unirea tuturor cu Dumnezeu izvorăşte şipacea
între noi, bună-înţelegerea şi dragostea frăţească. Surpînd peretele des
părţirii
şi
vrăjm
ăşiei
dintre
oameni,
prin
unirea
tuturor
cu
Dumnezeu,
_
Domnul nostru lisus Hristos a adus în adevăr pacea între oameni şi
popoare. De aceea El este numit deseori «Domnul păcii», iar praznicul
naşterii Sale este numit «sărbătoare a păcii».
*

*

Dreptmăritori creştini,
«Hristos se naşte, slăviţi-L,
Hristos din ceruri, întîmpinaţi-L,
Hristos pe pămînt, înălţaţi-vă !»
Cîntare de slavă să cîntăm, astăzi, Domnului nostru lisus Hristos
pentru arătarea Sa pe ^pămînt, în chipul smereniei trupului nostru. Cîntare de mulţumire să-I cîntăm pentru izbăvirea noastră de păcat şi îm
păcarea cu Dumnezeu. Cîntarea de laudă să-I cîntăm pentru înfierea
noastră de către Dumnezeu, prin El.
Cu bucurie să-I ieşim înainte, dumnezeieşte întîmpinîndu-L la po~
gorîrea Sa către noi, cu dragoste să-L primim, gătindu-I în inimile noas
tre locaş vrednic de sălăşluirea Sa sfîntă în noi. înaintea feţei Sale sâ
ne arătăm împodobiţi cu cununa faptelor bune şi cu tăria dreptei noas
tre credinţe, cu gînduri curate şi cu evlavie adîncă.

L
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Purtîndu-L în suflete, să ne înălţăm cu duhul de pe pămînt la cer,
căutînd «cele de sus, unde Hristos se află şezind de-a dreapta lui D um 
nezeu» — cum ne îndeam nă Sfîntul Apostol Pavel. Să ne îmbrăcăm
aşadar, «cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu sm erenie, cu blîndeţe, cu îndelungâ-râbdare, îngăduindu-ne unul pe altul şi iertînd unul
altuia... Iar peste toate acestea să ne îmbrăcăm cu dragoste, care este
legătura desăvîrşirii. Şi pacea lui Hristos... să stăpînească în inimile
noastre» (Col. III, 1 ,• 12— 15).
Iubiţi credincioşi,
Bucuria praznicului Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos se îm 
perechează anul acesta, în sufletele noastre, cu m area bucurie pe care
o trăieşte acum întregul nostru popor, cu prilejul sărbătoririi celei de
a XXX-a aniversări a proclamării Republicii noastre.
Ziua de 30 Decembrie .1947, cînd a luat naştere Republica noastră,
constituie o piatră de hotar în istoria neamului românesc. De atunci, ţinîndu-şi destinele în braţele sale vînjoase, poporul nostru muncitor se
dovedeşte în adevăr că este stăpîn în propria sa ţară. El îşi manifestă
libertatea, chivernisindu-şi singur treburile sale o b ş te ş ti; independent,
el nu dă seama nimănui de tot ceea ce gîndeşte şi înfăptuieşte la el
acasă ; suveran el îşi organizează viaţa sa proprie potrivit cu in tere
sele sale şi cu năzuinţele înalte ale tuturor fiilor patriei.
Realizările poporului nostru în cei dintîi treizeci de ani din istoria
sa cea nouă învederează limpede îndreptăţirea hotărîrii sale de la 30 De
cembrie 1947. Toate laturile vieţii obşteşti şi individuale se înnoiesc
fără încetare ; progresul a pus stăpînire pe întreaga activitate a popo
rului în industrie şi agricultură, în construcţii de locuinţe şi aşezăminte
sociale, în ridicarea culturală şi îngrijirea sănătăţii, în aşezarea drep
tăţii în societate şi a egalităţii cetăţenilor în drepturi şi datorii. Traiul
tuturor se îm bunătăţeşte din zi în zi tot mai mult, sub aspect m aterial
şi s p ir itu a l; iar ţara devine, văzînd cu ochii, tot mai frumoasă, mai bogată, mai puternică şi mai preţuită în întreaga lume.
Mergînd statornic pe urmele strămoşilor noştri care îngem ănau eredinţa cu dragostea de ţară, rugăciunea cu m unca şi drepturile fiecăruia
cu datoriile cetăţeneşti, noi, slujitorii şi credincioşii Bisericii Ortodoxe
Române ne simţim deplin încadraţi în m area operă de făurire a Româ
niei noi. De aceea se cuvine să aducem, din zi în zi tot mai sporit, apor
tul nostru pentru dezvoltarea patriei. Contribuţia noastră la creşterea
avuţiei comune să fie pilduitoare ; iar participarea noastră la întărirea
climatului moral al societăţii să se învedereze neîncetat în cuvintele
şi faptele noastre bune, frumoase şi drepte.
Strădaniile poporului nostru pentru progresul patriei noastre scumpe
să le sprijinim, făcîndu-le propriile noastre s tr ă d a n ii; pe toţi cei ce stau
£
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la cîrma statului, ostenind pentru binele obştesc, întru aleasă cinstire
să-i ţinem şi statornic să dăm viaţă îndrum ărilor şi hotărîrilor lor ;
pe cel dinîîi cetăţean al patriei, Preşedintele Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceauşescu, în inimile noastre să-l purtăm, preţuire să-i
arătăm şi mulţumiri să-i aducem pentru dăruirea sa jertfelnică în sco
pul propăşirii patriei şi .aşezării păcii trainice în lume. încolo, potrivit
cu îndemnul Sfîntului Apostol JPavel, la toate «cife sînt adevărate, cîte
sînt cinstite, cîte sînt drepte, cîte sînt curate, cîte sînt de iubit, ci te
sînt cu num e bun, la orice faptă bună şi orice laudă, la acestea să ne
fie g în d u h (Filip. IV, 8). .
Odată cu trim iterea acestui cuvînt de dreaptă învăţătură şi de p ă 
rintească povăţuire, în această slăvită zi a praznicului N aşterii Dom
nului, cu evlavie adîncă îm i.ridic cugetul meu către Milostivul Dum
nezeu, rugîndu-L să ne păstreze în dragostea Sa, ajutîndu-ne să vieţuim
întru dreptate, pace şi fericire.
'
\
Al tuturor de bine voitor şi pururea către Domnul fierbinte rugător,

f

IUSTIN

Arhiepiscop al Bucureştilor
Mitropolit al Ungrovlahiei şi
Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române

* l
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SCRI SOARE I RENI CĂ
TRIMISĂ DE PREA FERICITUL PATRIARH IUSTIN
ÎNTÎISTĂTĂTORILOR DE BISERICI CREŞTINE
EMINENŢĂ,
MULT IUBITE FRATE IN HRISTOS,

J

D um nezeiescul praznic al Naşterii Domnului ne cheamă tainic, as
tăzi, pe noi toţi cei credincioşi să poposim cu gîndul şi cu inima lîngă
ieslea{ peşterii din Betleem, adunîndu-ne în duh acolo, unde s-a arătat
în trup om enesc Fiul cel veşnic al lui Dumnezeu. A u zin d parcă glasurile
păstorilor, preamărim şi lăudăm cu ei pe D um nezeu pentru marea Sa
dragoste faţă de noi, făptura mîinilor S a l e ; îm preună cu îngerii din ce
ruri, cîntăm şi noi acum cîntarea măririi lui D um nezeu întru cele înalte,
a revărsării păcii pe pămînt şi a bunăvoirii Sale în sufletele noastre,
«Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe păm înt pace, întru oameni
bunăvoire». Pruncului Iisus, — Fiul lui D um nezeu —, ne închinăm laoîaltâ cu adincă e v la v ie , iar Prea Curatei Sale Maici îi adresăm cuvînt
de preacinstire şi mărire.
Pogorînd din locaşul Său ceresc şi ven in d pe păm înt, Fiul lui D um 
nezeu fiu al omului s-a făcut. «Cel ce mai înainte de luceafăr din Tatăl,
îără mamă, s-a născut, pe pămînt, fără tată, a luat trup din Fecioara
Maria». Deşertat vrem elnic de mărirea dumnezeiască pe care a avut-o
la Părintele Său din ceruri «mai înainte ca lumea să fie» (Ioan X V I I , 5),
Fiul, care este «strălucirea slavei şi icoana fiinţei lui Dumnezeu» (Evr.
I, 3), s-a smerit pe Sine şi s-a întrupat în cel zidit, prin El, după chipul
şi asemănarea lui Dumnezeu, făcîndu-se «oamenilor asem enea şi la în 
făţişare dovedindu-se ca om» (Filip. II, 7), fiindcă pe oameni avea să-i
rrăntuiască.
«Cu adevărat, mare este taina evlaviei noastre», — ’z/ce Sfîntul
Apostol Pavel —, aducînd în cugetele noastre o mărturisire de credinţă
a celor dintîi creştini: «Dumnezeu s-a arătat în trup...» (I Tim. III, 16).
Izbăvirea de păcat şi împăcarea noastră cu D um nezeu au fost săvîrşite de Fiul lui D um nezeu în trup omenesc, de D um nezeu-O mul. De
aceea, Domnul nostru Iisus Hristos nu s-a arătat oamenilor num ai ca
Dumnezeu sau num ai ca om ci ca Fiul cel veşnic al lui D um nezeu în
trup de om vremelnic. Prin El, D um nezeu ne-a' ridicat la sînul Său pă
rintesc, făcîndu-ne fii ai Săi şi dăruindu-ne viaţa cea fără de sfîrşit.
în iconomia tainei dumnezeieşti, a mîntuirii se cuprinde însă nu
numai unirea omului cu D um nezeu, ci şi adunarea laolaltă şi împăcarea
«
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tuturor prin Hristos. El a alungat vrăjmăşia dintre noi, ţinîndu-ne strîns
legaţi unii de alţii, prin puterea Sfîntului Duh, şi înfăţişîndu'-ne înaintea
lui D um nezeu ca adevăraţi fraţi şi fii ai aceluiaşi Părinte ceresc. In ade
văr, Domnul nostru lisus a adus pacea pe pămînt, pacea între oameni
şi popoare. De aceea El este num it deseori «Domnul păcii», iar praznicul
naşterii Săle este num it «sărbătoare a păcii».
. tncredinţîndu-ni-se nouă, ca s lu jito r i1ai Bisericii, lucrarea păcii lui
D um nezeu în lume, în num ele lui lisus Hristos, noi sîntem în adevăr «împreună-lucrători cu Hristos» (II Cor. VI, 1) la zidirea împărăţiei lui Dumnezeu (Col. IV , 11). N oi sîntem chemaţi sâ vestim şi să dăm oamenilor
pacea lui Hristos. Dar, noi nu putem da lumii pacea decît în măsura în
care noi o avem , în măsura în care noi vieţu im în pace între noi şi în
pace cu Dumnezeu. De aceea, la rugăciunile pe care noi le înălţăm către
D um nezeu de a trimitet pacea Sa către noi se cuvine sâ adăugăm şi do
vada sălăşluirii păcii în noi şi între noi.
Cu aceste gînduri de bună-înţelegere, colaborare la tot lucrul bun
şi pace desăvîrşită între noi, vă îmbrăţişez cu sărutare sfîntă în lisus
Hristos Cel întrupat, făcînd calde urări de bucurie şi prosperitate Sfintei
Voastre Biserici.
9

♦

t IUSTIN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

, * ÎW SeMhmRI DIN V I 3\ Ţ 3\ PftTRiei ♦

ÎNALTA CINSTIRE A ACTIVITĂŢII PREŞEDINTELUI
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, NICOLAE CEAUŞESCU,
PUSĂ lN SLUJBA CAUZEI PĂCII ŞI LIBERTĂŢII POPOARELOR
Sîmbătă, 19 noiembrie 1977, Preşedintelui Republicii Socialiste
România, Nicolae Ceauşescu, i-a fost conferită, în cadrul unei festivităţi
care a avut loc la Consiliul de Stat, medalia de aur «Frederic JoliotCurie», — cea mai înaltă distincţie a Mişcării mondiale pentru pace a tri
buită în semn de aleasă preţuire pentru contribuţia rem arcabilă a şefu
lui statului român la cauza păcii, colaborării şi prieteniei între popoare.
în cuvîntul omagial rostit de preşedintele Consiliului Mondial al
Păcii, Dl. Romesh ChandraT, cu prilejul înmînării înaltei distincţii, s-a
subliniat excepţionala activitate a Preşedintelui Republicii Socialiste
România, în favoarea păcii şi securităţii internaţionale, munca des
făşurată în slujba fericirii şi bunăstării poporului român, sprijinul
acordat luptei de eliberare a popoarelor, strădaniile depuse în făurirea
unei noi ordini economice internaţionale. în încheierea cuvîntului său,
DL Romesh Chandra a spus : «Această medalie poartă numele unui m are
om — fondatorul mişcării noastre — Frederic Joliot-Curie. Sînt sigur că
ar fi fost foarte fericit să ştie că dum neavoastră aţi avut am abilitatea'să
acceptaţi această înaltă distincţie a Consiliului Mondial al Păcii».
M ulţumind călduros pentru distincţia primită, Preşedintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae Ceauşescu, a arătat că ţara noastră
militează cu toată ferm itatea pentru realizarea în lume a unei politici
noi, bazată pe egalitate în drepturi, pe respectul independenţei şi su v e
ranităţii naţionale, pe neam estecul în treburile interne, pe renunţarea la
forţă şi la am eninţarea cu forţa în relaţiile dintre state. România a acţio
nat întotdeauna pentru unirea eforturilor tuturor popoarelor în lupta
pentru o politică de pace, fiindcă numai astfel ţările îşi pot folosi re su r
sele pentru dezvoltarea economico-socială, pentru bunăstare şi fericire.
«Merită, într-adevăr, să se facă totul pentru a asigura pacea popoa
relor !», a spus în încheierea cuvîntului său Preşedintele Nicolae
Ceauşescu.
Conferirea Medaliei de aur a păcii Preşedintelui Republicii este o
cinstire care se răsfrînge asupra întregii ţări. Sentimentele de bucurie
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şi satisfacţie ale întregului nostru popor, prilejuite de înm înarea înaltei
distincţii s-au m aterializat în nenum ărate telegrame, m esaje şi scrisori
din pa,rtea oamenilor muncii adresate celui ce veghează neobosit la
cîrma ţării.
La fel ca întreaga naţiune, slujitorii Bisericii O rtodoxe Române au
trăit momente de m are bucurie şi mîndrie patriotică pentru această nouă
şi rem arcabilă recunoaştere internaţională a activităţii celui mai iubit
fiu al poporului nostru şi eminentului militant «pentru pacea a toată
lumea», Preşedintele României, Nicolae Ceauşescu. Acţionînd în spiritul
umanismului românesc tradiţional, Preşedintele Nicolae Ceauşescu a
susţinut şi susţine cu tărie- traducerea în limbajul concret al vieţii —
principiile de pace şi înţelegere între popoare, de respect reciproc, de
solidaritate şi colaborare, Slujind cu devotam ent patria şi poporul din
mijlocul căruia s-a născut, Preşedintele ţării noastre slujeşte, în acelaşi
timp, şi interesele m ajore ale omenirii. Conferirea M edaliei de aur a
păcii vine să confirme, o dată mai mult, respectul şi admiraţia de care
se bucură în lume Şeful statului român.
*

Inm ănunchind alesele gînduri şi sentimente de preţuire ale clerului
şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române prilejuite de primirea înaltei
distincţii a Consiliului Mondial al Păcii, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Iustin ă trimis Preşedintelui Republicii, Nicolae Ceauşescu, urm ătoarea
telegram ă de felicitare :
Excelenţei Sale NICOLAE CEAUŞESCU,
Preşedintele Republicii Socialiste România
Biserica O rtodoxă Română, clerul şi credincioşii ei trăiesc în aceste
zile, alături de întregul popor rom ân, sentim ente de-înaltă mîndrie pa
triotică, aflînd vestea că Dum neavoastră, cel mai iubit fiu al României
Socialiste, aţi fost dislins de către Consiliul Mondial al Păcii ciTMedalia
de aur «Frăd&ric Joliot-Curie».
Cu neţărmurită bucurie v e d e m în acest act de importanţă istorică
pentru poporul român, confirmarea internaţională a aprecierii unanime
a politicii de pace şi prietenie între popoare, promovată de România,
de Dumneavoastră personal.
Cea mai înaltă distincţie oferită Dumneavoastră de Consiliul M o n 
dial al Păcii simbolizează, totodată, deosebita cinstire acordată de acest
for internaţional spiritului umanist care călăuzeşte întreaga Dumnea
voastră activitate internă şi internaţională.
V ă asigurăm, şi cu acest prilej, că Biserica O rtodoxă Română va
continua să sprijine activ eforturile Statului, ale poporului nostru şi ale
Dumneavoastră, îndreptate spre apărarea celui mai de preţ bun al o m e
nirii, pacea, colaborarea şi bună-înţelegerea între oameni şi popoare.
In num ele Sinodului Bisericii O rtodoxe R om âne, V ă adresăm respectoase felicitări, urări de sănătate, mulţi ani şi noi succese^ pe calea
înfăptuirii păcii mondiale.
f Iustin
- Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române

IMNUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Muzica de OIPRIAN PORUMBESCU
Text adaptat
t

•

0

Trei culori cunosc pe lume,
Amintind de-un brav popor
Ce-i viteaz, cu vechi renume,

In luptă triumfător.
t

4

Multe secole luptară
Străbunii noştri eroi,
Să trăim stăpîni în ţară,
•Ziditori ai lumii noi.

,

4

Roşu, galben şi albastru
Este-al nostru tricolor,
Se înalţă ca un astru
Gloriosul meu popor.
Sîntem un popor în lume
- Strins unit şi muncitor,
Liber, cu un nou renume
Şi un ţel cutezător.

t

Azi partidul ne uneşte
Şi pe plaiul românesc
Socialismul se clădeşte
Prin elan muncitoresc.
-

Iar tu, Românie mîndră.
Tot mereu să d ă in u ieşti,
Şi în comunista eră
Ca o stea să străluceşti.

(

(

$

•

'

Pentru-a patriei onoare,
V răjmaşii-n luptă-i zdrobim.
Cu alte neamuri sub soare,
Demn, in pace, să trăim.

\

I

CEA DE A 23-A CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ A CRUCII ROŞII
•

•

La un an după ce s-a sărbătorit, într-un cadru solemn, Centenarul Crucii Roşii
din România, Capitala noastră a găzduit cea de a 23-a Conferinţă internaţională a
Crucii Roşii.
La deschiderea conferinţei, s-a citit M esajul adresat de Preşedintele Nicolae
Ceauşescu participanţilor la acest for internaţional pentru protecţia sănătăţii oamenilor.
Printre delegaţii Organizaţiei Internaţionale de Cruce-Roşie au fost şi reprezen
tanţi ai Bisericilor şi confesiunilor creştine.
Lucrările s-au desfăşurat în plen şi pe comisii.
în dezbaterile din Comisia pentru probleme generale şi de organizare au fost
abordate aspecte referitoare la locul Crucii Roşii în lumea contemporană, precum şi
la rolul ei în fundamentarea şi menţinerea unui climat de pace în întreaga lume. D ele
gaţii au subliniat faptul că creşterea rolului Crucii Roşii în menţinerea păcii constituie
una din cele mai importante probleme pentru această organizaţie. în intervenţia sa,
reprezentantul român a evidenţiat gravul pericol p e care îl constituie continuarea în
ritm vertiginos a cursei înarmărilor pentru pacea şi securitatea internaţională.
în Comisia pentru protecţie şi asistenţă au fost analizate rezultatele Conferinţei
diplomatice asupra dreptului umanitar internaţional, colaborarea între organizaţiile
naţionale de Cruce Roşie şi s-au propus noi iniţiative pentru asistenţă în caz de catas
trofe naturale.
în condiţiile actuale, a subliniat reprezentantul român, pe lîngă ajutorarea celor
care suferă de pe urma războiului şi a înapoierii economice, Crucea Roşie trebuie să
acţioneze consecvent prin unirea tuturor forţelor pentru a împiedica dezlănţuirea răz
boiului care generează nenorociri şi suferinţe imense, pentru înlăturarea inegalităţi
lor din viaţa internaţională care au drept corolar mizeria şi sărăcia.
Dezbaterile din Comisia serviciilor pentru comunitate şi d e z v o lta r e s-au axat asu
pra necesităţii implicării sporite a tineretului în activitatea Crucii Roşii. 'Delegatul
român a apreciat oportunitatea multiplelor acţiuni iniţiate în cadrul mişcării inter
naţionale de Cruce Roşie, care au oferit posibilitatea unei cooperări fructuoase a tine
retului în domeniile specifice acestei organizaţii.
în cursul zilei de joi, 20 octombrie 1977, cea de-a 23-a Conferinţă internaţională
a Crucii Roşii şi-a continuat lucrările în plen.
Sub preşedinţia general-maior Constantin BuradaJ' preşedintele Societăţii de Cruce
Roşie din România, plenara a luat în discuţie rapoartele comisiilor.
M o os ai-Mahăr aj (Trinidad-Tobago), raportorul Comisiei serviciilor pentru comu
nitate şi dezvoltare, a prezentat cele opt rezoluţii adoptate în comisiile de lucru :
Efortul comun al societăţilor naţionale de Cruce Roşie şi al guvernelor pentru îmbu
nătăţirea stării de sănătate şi a bunăstării sociale ; Crucea Roşie şi transfuzia sanguină ,*
Crucea Roşie , sănătatea şi activitatea socială ; Ghidul de învăţăm înt al Crucii Roşii ;
Crucea Roşie şi t i n e r e t u l ; Promovarea imaginii Crucii Roşii în întreaga lume ; Mediul
înconjurător ; Anul internaţional af copilului «1979».
Toate documentele prezentate conferinţei au fost aprobate prin consens. Apoi.
Consiliul delegaţilor s-a întrunit în şedinţa extraordinară, în cadrul căreia a fost apro
bată o rezoluţie referitoare la misiunea Crucii Roşii în lumea contemporană.
/

/
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Elaborată de Societatea de Cruce Roşie din România, Societatea de Cruce Roşie
din Marea Britanie şi Alianţa societăţilor, de Cruce Roşie şi Semilună Roşie din Uni
unea Sovietică, rezoluţia reflectă opera de reevaluare a rolului Crucii Roşii în pro
blemele fundamentale ale lumii contemporane, întreprinsă în ultimii ani.

Cu prilejul celei de-a 23-a Conferinţe internaţionale a Crucii Roşii, Comitetul
internaţional al Crucii Roşii şi Liga societăţilor de Cruce Roşie au oferit, joi seara, în
saloanele restaurantului A thenee Palace o recepţie.
Au participat Ştefan Voitec, vicepreşedinte al Consiliului de Stat, Ion'loniţă,
viceprim-ministru al guvernului, preşedintele Consiliului sanitar superior, Iosif Uglar,
preşedintele Comitetului pentru (problemele Consiliilor populare, Ion Dincăf/ primarul
general al Capitalei, Ion Coman, ministrul apărării naţionale, Miu Dobrescu, preşedin
tele Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, N icolae Nicotaescu, ministrul sănătăţii,
membri ai delegaţiilor de Cruce Roşie şi guvernamentale prezente la conferinţă, âlte
persoane oficiale.
Au fost prezenţi şefi de misiuni diplomatice acreditaţi la Bucureşti, alţi membri
ai corpului diplomatic.
Cea de a 23-a Conferinţă internaţională a Crucii Roşii s-a încheiat cu rezultate
din cele m ai1 bune, dovedind că majoritatea covîrşitoare a omenirii doreşte pacea,
fericirea, traiul bun şi sănătate deplină locuitorilor planetei noastre.
Biserica Ortodoxă Română prin ierarhii şi clerul ei, este alături de poporul român
atît în sprijinirea eforturilor pentru fericirea întregii noastre naţiuni, cit şi pentru
pacea şi bunăstarea întregii lumi.
•4

'

ÎNTREGUL POPOR A VOTAT CANDIDAŢII FRONTULUI UNITĂŢII SOCIALISTE
,

Duminică, 20 noiembrie a.c., au avut loc alegerile de deputaţi fin Consiliile
populare municipale, ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale.
Milioane de cetăţeni ai'patriei — muncitori, ţărani, intelectuali, militari, tineri şi
vlîrstnici, bărbaţi şi femei, români, maghiari, germani şi de alte naţionalităţi — s-au pre
zentat la urne pentru a alege pe cei mai buni gospodari în fruntea treburilor obşteşti.
A legerile au fost precedate de întâlnirile dintre candidaţi şi alegători — la care
au participat peste 6.000.000 de oameni ai muncii — , unde s-a manifestat, şi cu
acest prilej, profundul interes al cetăţenilor pentru tot ceea c e priveşte prezentul
şi viitorul localităţilor în care muncesc şi trăiesc. Campania electorală a constituit
o dezbatere largă, democratică, a întregului popor asupra tuturor problemelor care
privesc munca, viaţa cetăţenilor şi ziua d e mJîine a patriei. Au avut loc dezbateri în
care spiritul civic s-a afirmat plenar şi s-a materializat în mii şi mii de propuneri,
şi tot atîtea soluţii, toate acestea avînd drept ‘s cop îmbogăţirea programului de lucru
şi perfecţionarea activităţii consiliilor populare.
Votul dat de cetăţeni la 20 noiembrie a prilejuit afirmarea şi mai puternică a
spiritului democratic în desfăşurarea alegerilor lîn ţara noastră, a posibilităţilor pe
care le are cetăţeanul, iîn calitate de alegător, de a s e pronunţa în conformitate cu
convingerile sale asupra celor mai buni dintre cei mai buni candidaţi. în circa 85
la sută din circumscripţiile electorale au fost propuşi ciîte doi candidaţi.

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

038

In ziua de Duminică, 20 noiembrie, 1977, orele 13, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Iustin şi-a «depus votu l pentru deputaţii Consiliilor Populare la secţia de votare nr. 6,
din str. Şerban Vodă.
Prea Fericirea Sa a fost însoţit de P. S. Antonie Plămădeală, Episcop-vicar pa
triarhali, P. C. Pr. Octavian Popescu Vicar-administrativ al Arhiepiscopiei Bucureştilor
şi P. C. Diac. Ion Bănăţeanu, secretarul Galbinetului patriarhal.

A doua zi după alegeri a avut loc şedinţa Biroului Executiv al Consiliului N aţio
nal al Frontului Unităţii Socialiste, prezidată de N icolae Ceauşescu, Preşedintele
Republicii Socialiste România, Preşedintele Frontului Unităţii Socialiste, lîn care a fost
prezentat raportul privind rezultatul alegerilor de deputaţi în c e le 46 Consilii popu•
0
lare municipale, 8 Consilii populare »aile sectoarelor MunUcîpiuIlui Bucureşti, 189 Consilii populare orăşeneşti şi 2.705 Consilii popu'liaire Comunale.
Biroul Executiv a constatat cu satisfacţie c ă populaţia ţării cu drept de v o t a
participat la alegeri aproape în totalitate, respectiv in proporţie d e 99,98 la sută,
exercifcîndu-şi astfel dreptul electoral fundamental de a-şi exprima opţiunea în le g ă 
tură cu candidaţii propuşi. Din totalul alegătorilor care s-au prezentat la urne, 98 la
sută şi-au dat votul candidaţilor Frontului Unităiţii Socialiste.
Pentru Biserica Ortodoxă Română, rezultatul alegerilor ide la 20 noiembrie este
un prilej de mare ‘b ucurie, întrucît Biserica noaistră, ca şi celelalte culte, iface parte
din (Frontul Unităţii Socialiste, iar Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin este membru
a'l Consiliului Naţional al Frontului Unităţii Socialiste.
Alături de toţi cetăţenii Patriei, slujitorii Bisericii noastre vor sprijini cu Însu
fleţire şi în actuala legislatură acţiunile de interes obştesc, pentru continua d ezv o l
tare economico-socială a fiecărei localităţii de p e cuprinsul iţării. — (Diac. P. I. David).
_

i

ACADEMICIAN PROFESOR CONSTANTIN C. GIURESCU
1901 -

1977

In ziua de 13 noiembrie a.c., a încetat din viaţă academicianul pro
fesor C. C. Giurescu.
C. C. Giurescu s-a născut la 26 octombrie 1901, la Focşani. A urmat
liceul «Gheorghe Lazăr» din Bucureşti, iar în 1919 s-a înscris la Facul
tatea de istorie şi geografie şi a terminat studiile în 3 ani (în loc de 4
ani cît era uzual).
x
Dragostea de adevăr şi pasiune pentru documente i-au fost inspirate
atît de perseverenţa tatălui său, istoricul Constantin Giurescu, precum
şi de eminenţii dascăli : Vasile Pârvan, Dimitrie Onciul, Simion M ehe
dinţi, Demostene Russo *.
Şi-a luat «Licenţa în istorie», în 1922 ; a obţinut titlul de doctor şi
docent, în 1925; a fost numit conferenţiar universitar de istoria româ
nilor la Universitatea Bucureşti, în 1926, apoi profesor agregat, 1927 şi
profesor titlular, 1930.
A fost membru al Şcoalei Române din Franţa (1923— 1925) ; membru
al Academiei de ştiinţe sociale şi politice (1971) ,* membru al Academiei
R. S. România (1974).
între anii 1930— 1947 a condus «Revista istorică română».
A primit nenumărate premii şi titluri onorifice printre care : «Pre
miul Academiei Republicii Socialiste România» ; «Premiul Ministerului
Educaţiei şi Învăţămîntului», «Om de ştiinţă emerit» etc.
înalta Conducere de stat , apreciind meritele academicianului pro
fesor C. C. Giurescu, i-a oferit decoraţii, ordine şi medalii, printre care :
«Meritul ştiinţific cl. I», «Tudor Vladimirescu cl. I», «23 August cl. I» ş.a.
Din nenumăratele sale lucrări ** se remarcă Istoria românilor (din
cele mai vechi timpuri pînă la 1821) în 5 volume (1935— 1946), voi. I
ajungînd la a cincea ediţie şi noua serie a Istoriei românilor , în colabo
* A se vedea pe larg cuviîntul de recepţie de Ia Academia Română, Românii
în mileniul -migraţiilor, publicat şi în «Biserica Ortodoxă Română», XCII1 (1975), nr.
5— 6, p. 727— 745.
** Iată şi alte lucrări p rin cip a le: Istoria pescuitului şi a pisciculturii în Ro
mânia (1964); V ia ţa şi opera lui Cuza V o d ă (1966, ediţia a doua 1970); Istoria Bucu
reştilor (1966); Tîrguri sau oraşe şi cetăţi m o l d o v e n e din secolul al X-lea pînă în
mijlocul secolului al XVI-lea (1967); Transilvania şi istoria poporului român {'1967 —
şi în limbile engleză, franceză, germană, spaniolă şi p ortu gh eză); Istoricul oraşului
Brăila (1968); Istoricul podgoriei O d o b e ş t i (1969);' Jurnal de călătorie (1971 — ediţia
a doua 1977). The making of the romanian unitry state (1971 — şi în franceză, germană,
spaniolă, ja p o n e z ă ); Istoria românilor, sinteză Intr-oin volum, în colaborare cu Dinu
C. Giurescu (1971) şi ediţia a doua 1975); Istoria pădurii româneşti (1975 şi ediţia a
doua 1976); Contribuţii la istoria ştiinţei şi tehnicii româneşti (1972 şi ediţia engleză
1974); Scurtă istorie a românilor — în colaborare cu Dinu C. Giurescu (1977).
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rare cu Dinu C. Giurescu, din care au văzut lumina tiparului voi. I,
1974 şi voi. II, 1976.
în ceea ce priveşte istoria Bisericii Ortodoxe Române, academicianul
profesor C. C. Giurescu s-a ocupat mai ales de vechea organizare
ecleziastică în cele trei provincii româneşti : Ţara Românească, Mol
dova şi Transilvania *'**.
A cercetat lucrări de doctorat în teologie cu profil istoric naţional *** *.
'

«Am învăţat de la părintele meu să. cer
cetez şi să scriu şi să spun numai adevărul...».

Odată cu împlinirea vîrstei de 75 de ani (26 octombrie 1976), dis
tinsul profesor de istorie, C. C. Giurescu, da la lumină primul volum
de Am intiri arătînd în «Cuvînt înainte» că : «Împrejurările m-au făcut
să cunosc multă lume şide totfelul, de la ţărani şi
păstorii satelor pînă
la miniştri,primi-miniştri şicapete încoronate. Am venit în contact di
rect cu. 18 (optsprezece) pririii-miniştri, începînd cu Ionel Brătianu, ge
neralul Arthur Vasiloianu, doctor Constantin Angelescu, Gheorghe Tătărăscu şi Armând Călinescu şi terminînd cu Octavian Goga, patriarhul
Miron Cristea, Constantin Argentoianu ; am cunoscut de asemenea, după
al doilea război mondial, pe Petru Groza şi pe Nicolae Ceauşescu...
Pe unii din ei i-am văzut nu numai în ipostaze oficiale, dar şi în
afara acestora, oameni ca atîţia alţii, cu speranţele, durerile şi îndoielile
lor» (p. 5—6).
într-adevăr, în ultima vreme, eminentul dascăl pentru studenţi şi
învăţăcei era foarte solicitat de că.tre catedră şi Institutul de Istorie,
pe lîngă o gamă întreagă de cărţi, reviste şi publicaţii pe care le finisa,
în afara acestor obligaţii, pe care «părintele istoriei româneşti» le con. sidera «datorii de onoare», omul şi profesorul făcea dese plimbări şi
recunoaşteri printre ruinele şi monumentele istorice şi de artă ale Capi
talei. îi plăcea arta sub toate aspectele ; şi l-am văzut şi auzit în dese
cazuri lăcrimînd şi oftînd din adîncul inimii de bucurii şi de durere.
Simţea şi filtra muzica ; era mare admiraior al psaltichiei româneşti pe
care o numea «liră religioasă». Rămînea extaziat, cînd duhul strămoşilor
îşi făcea apariţia în alaiul lui Moş Crăciun prin recunoscutele colinde
româneşti...
‘
Şi duhul mut, surd şi insistent al morţii îl urmărea... Cu două zile
înainte îşi presimţea «ielele pierzaniei». L-am întîlnit în faţa bisericii
Antim din Bucureşti, mîngîind pietrele reci sculptate de Antim Ivireanul,
ierarh care «a încununai arta brîncovenească», şi l-am văzut cum şi-a
plecat fruntea peste lespedea grea de pe mormîntul episcopului Ilarion
al Argeşului, duhovnicul lui Tudor Vladimirescu.
Şi-a mai rotit ochii peste complexul muzeistic şi a rostit cuvintele
Evangheliei : «Ajunge zilei răutatea ei...».
L-am întrebat, ce-i cu Dvs., multstimate îndrumător ?
*** Românii în mileniul migraţiilor..., ,p. 734, 735, 742— 745.
**** A se vedea pe larg revista «Studii teologice», XXIX
p. 579— 581.
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Mi-a răspuns sec : «mă simt obosit... am venit de peste ocean şi am
o stare de permanentă nelinişte... dacă vrei, mergi cu mine pe Calea
noastră (Calei Victoriei). L-am însoţit... şi la despărţire mi-a promis un
articol : Rolul spiritualităţii româneşti în lumea apuseană, şi promisiune
a fost...
Duminică 13 noiembrie 1977, înainte de lăsata secului de Crăciun,
savantul român de renume mondial şi-a dat obştescul sfîrşit pe şan
tierul deschis al cercetării istoriei Patriei... O congestie cerebrală a
declanşat întreruperea firului vieţii sale celei pămînteşti.
Luînd cunoştinţă de această tristă şi neaşteptată veste, Prea Feri
citul Patriarh Iustin a trimis familiei îndoliate următoarea telegramă de
creştinească *şi părintească mîngîiere :
Familiei academician profesor
Constantin C. GIURESCU
Exprimăm profundul nostru regret pentru trecerea la cele veşn ice
a distinsului dum neavoastră soţ şi părinte, eminentul om de cultură, aca 
demician profesor Constantin C. Giurescu.
Sincere condoleanţe
t

I u s t i n

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Corpul neînsufleţit al academicianului profesor C. C. Giurescu a
fost idepus în holul Facultăţii de istorie.
Mitingul de doliu a avut loc în ziua de 16 noiembrie, orele 12.
Erau de faţă membrii familiei academicianului, cadre didactice, cer
cetători, studenţi, numeroşi admiratori şi mulţime de cetăţeni ai Ca
pitalei.
Din partea Academiei R. S. România a luat cuvîntul Academ icianul
Prof. Ştefan Pascu, care omagiind personalitatea celui dispărut, a arătat
că academicianul Constantin C. Giurescu a fost un strălucit cercetător
în domeniul ştiinţei istorice româneşti şi un exemplu de profesor ăl
învăţămîntului universitar din ţara noastră.
Timp de peste 50 de ani, academicianul C. C. Giurescu a desfăşurat,
cu o tenacitate şi un spirit de ordine exemplare, o intensă muncă pusă
în slujba cercetării, cunoaşterii şi prezentării istoriei României în ţară
şi peste hotare.
- '
în ceea ce priveşte scrisul, lucrările istoricului român C. C. Giu
rescu, bazate pe o largă informaţie ştiinţifică, se disting prin claritate
şi sobrietate, abordînd un larg evantai tematic : istorie veche, medie,
modernă şi contemporană, toponimie, geografie istorică, metodologie
istorică etc.
în continuare, vorbitorul a spus : «...academicianul C. C. Giurescu
a îmbogăţit ştiinţa românească cu peste 350 de lucrări consacrate cu
noaşterii istoriei românilor şi a locului lor în cadrul istoriei universale».
Prin încetarea din viaţă a academicianului profesor C. C. Giurescu
ştiinţa istorică românească suferă o mare şi grea pierdere.
B. o . R. — 8
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Academicianul Prof. Şt. Pascu a prezentat apoi condoleanţe familiei*
Luînd cuvîntul, din partea Institutului de Istorie «Nicolae Iorga»
al cărui membru a fost profesorul C. C. Giurescu, A cadem icianul Profe
sor Ştefan Ştefănescu *a adus ultimul omagiu celui ce a fost deplin is
toric şi exemplu de patriotism luminat.
Exprimîndu-şi profunda durere pentru încetarea din viaţă a celui
mai apropiat colaborator al Institutului de'Istorie şi istoric de prestigiu
internaţional, vorbitorul a în ch eia t: «Numele său rămîne veşnic legat
în conştiinţa românească de lucrări de înaltă ţinută ştiinţifică şi suflu
patriotic... Membrii Institutului exprimă, totodată, familiei îndoliate pro
funde sentimente de compasiune».
In cuvîntul său, Profesorul V irgil Cândea , Secretar general al «Aso
ciaţiei România», a scos în evidenţă meritele academicianului profesor
C. C. Giurescu şi scrisul său documentat şi înmirezmat cu alese virtuţi
străbune.
Personalitatea academicianului profesor C. C. Giurescu este cunos
cută pe toate meridianele, iar dorinţa sa fierbinte de a vedea pe români
uniţi «în cuget şi'simţiri» s-a făcut vădită în toate locurile unde trăiesc
români.
El a imprimat istoriei româneşti un duh neclintit al adevărului şi
o responsabilitate conştientă pentru generaţiile viitoare de istorici ai
gliei străbune.
%
- Academicianul C. C. Giurescu va rămîne în sanctuarul istoriogra
fiei româneşti ca mare personalitate de istoric şi un eminent patriot.
Ultimul care a luat cuvîntul a fost Profesor dr. docent George Potra .
Cunoscutul istoric a vorbit în numele tuturor foştilor doctoranzi şi
studenţi ai Facultăţii de istorie şi filozofie şi ca primul care a luat doc
toratul în istorie sub îndrumarea profesorului C. C. Giurescu.
Personalitate de mare prestigiu a istoriografiei româneşti, a spus
vorbitorul, academicianul profesor Constantin C. Giurescu a slujit peste
50 de ani şi a dat strălucire învăţămîntului românesc. El a lăsat o
bogată şi valoroasă operă ştiinţifică pătrunsă de un cald suflu patriotic.
Dăruit pînă în ultima clipă a vieţii sale activităţii de dascăl, aca
demicianul profesor C. C. Giurescu rămîne pentru numeroşii lui cola
boratori şi elevi un exemplu luminos de disciplină intelectuală şi dem
nitate umană.
Amintirea lui va rămîne vie în sufletele noastre.
Luîndu-şi rămas bun de la cel ce a fost pînă mai ieri printre cei
vii, cei prezenţi şi-au plecat frunţile şi au cerut «strămoşeasca iertă
ciune».
*

•*

Cortegiul s-a îndreptat spre Cimitirul Şerban Vodă (Belu), unde
corpul neînsufleţit a fost prohodit după rînduiala strămoşească şi creş
tinească.
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Slujba înmormântării a fost săvîrşită de către un sobor de preoţi
şi diaconi : PP. CC. Pr. Traian Ghica, Constantin Didicescu de la biserica
«Sfîntul Gheorghe-Nou» din Capitală : P. Cuv. Arhim. Grigore. Băbuş
de la Catedrala patriarhală ? P. C. Pr. Constantin Nichita de la bise
rica «Sfinţii Constantin şi Elena» (Vergului), P. C. Pr. Gheorghe Buda
de la biserica «înălţarea Domnului», Diac. Mihai Colibă, de la biserica
«Sfînţul Spiridon-Nou» şi Diac. Petru I. David, redactor principal al
Revistelor centrale patriarhale.
Au asistat P. Cuv. Arhim. Bartolomeu V. Anania, P. C. Pr. Prof.
Niculae Şerbănescu, PP. CC. Pr. N. Cazacu, Pr. Gh. Cunescu ş.a.
După «Veşnica pomenire», corpul neînsufleţit a fost introdus în
cripta familiei, poziţia 58, lîngă locul de veci al vrednicilor săi înain
taşi : N. Iorga, V. Pârvan ş.a.
Lîngă'Sicriul academicianului profesor C. C. Giurescu au fost in
troduse osemintele părinţilor s ă i : Constantin şi Elena, după ce li s-a
făcut cuvenitul parastas.
*

Redacţia revistelor centrale, colaboratorii şi cititorii revistelor pa
triarhale aduc şi pe această cale un ultim omagiu celui ce a fost în
drumător, colaborator şi sprijinitor al scrisului bisericesc, academi
cianului profesor Constantin C. Giurescu.
Veşnică-i ‘va fi amintirea şi pomenirea lui din neam în neam !
0

P. Diac-HUREZI

5lNlveR$f\RI-C$MeMOR5\RI
I. HELIADE RADULESCU ŞI CĂRŢILE GRECEŞTI
TIPĂRITE LA BUCUREŞTI

t

175 ani de la naşterea lui I. Heliade Rădulescu
începutul secolului al XlX-ilea, aduce un suflu nou de viată culturală pentru
Bucureşti, pentru Ţara Românească şi chiar pentru unele din celelalte ţinuturi româ
neşti. Pe lîngă vechea tiipografie a Mitropoliei care nu tipărea decît cărţi religioase,
la 3 noiembrie 1817, se întemeiază o tiipografie particulară de cei trei a s o c ia ţi: dr.
Constantin Caracaş 1, stolnicul Răducanu Clineeanu şi slugerul Dumiitrache Topliceanu.
Noua tipografie c e va fi aşezată în încăperile anexe ale bisericii «Izvorul Tă
măduirii» (Zoodoh'u 'Pighi) construită d e domnitorul N icolae Miavrocjheni (1786— 1790),
afară din oraş, pe partea stingă a şoselei Bucureşti—'Ploieşti (Şoseaua Kiseleff) care
înceipea de la capul Podului M ogoşoaiei ('Piaţa Victoriei de astăzi). Locul bisericii
cît şi al tipografiei era cunoscut sub numele de Cişmeaua Mavrogheni, fiindcă întradevăr, acolo voievodali ipune să s e facă o cişm ea poiibliică, cu .apă foarte bună .adusă
pe olane de la izvoarele din aipropierea Capitalei.
Tipografia de aici, cunoscută mai mult sub numele de «tipografia lui Caracaş*,
obţinuse din partea stăpânirii un privilegiu pe timp de 20 ani care, la schimbarea
domniei, fusese reînnoit de domnitorul Alexandru Suţu, ia 25 nvai 1820. Datorită
acestui privilegiu, nimeni altcineva dintre particulari nu avea voie să tipărească nic:
o carte în această p e r io a d ă ; deci obţinuse un monopol. Şi acest monopol .era şi
explicabil, fiindcă cei trei asociaţi investiseră în maşini, unelte şi litere o sumî
importantă, iar deschiderea unei noi tipografii, la scurtă vreme după înfiinţarea aces
teia, ar fi dus la ruinarea proprietarilor mai sus amintiţi.
Cu toate că noua întreprindere ^ fost încurajată de Ioan Gheorghe Carageî
voievod, care a aprobat să se tipărească în ea Legiuirea 2 ce o întocmise şi pe ca ie
trebuia s-o aibă toate autorităţile judeţene şi orăşeneşti, tipografia nu a putut s i
prosipere prea mult. Întlîi, fiindcă gustul cititului era prea ipuţin dezvoltat, pentru cartea
profană, mai ales în limba română, iln al doilea rînd, fiindcă în 1821— 1822, din ca -zzs.
1. Dr. Constantin Caracaş (1773—1828 oct. 31); fiu al doctorului Dumitru Caracaş. A studiat rasăcina şi filozofia la Viena. Căsătorit în 1802 cu Irina, fiica doctorului Silvestru F ilitis; medic al v i 
talului Pantelimon şi al oraşului Bucureşti.
2. Legiuirea lui Caragea «cu toată cheltuiala dumnealor Constantin Caracaş dohtor şi
dum aoâr
Răducanul Clinceanul biv vel stolnic şi dumnealui Dumitrache
Topliceanul biv vel sluger,
tip in s i jc
privileghiate tipografie a dumnealor ot Cişmeaoa răposatului întru fericire domn Mavrogheni, din
B ucunst»

t
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evenimentelor politice, imuiţi dintre boierii şi neguţătorii care citeau, cît de cît, se
refugiaiseră pe la moşii îndepărtate sau la Braşov şi Sibiu, un/de se considerau în
siguranţă cu viaţa şi o parte din avutul lor pe care îl luaseră cu ei : bani, bijuterii
şi 'haine de preţ.
în tipografia de la Cişmeaua lui Marvrogheni s-au tipărit cărţi româneşti şi gre
ceşti : religioase, pedagogice, gramatici, cărţi de legi, culegere de diferite tragedii,
foi volante 'etc. şi poeziile lui Barbu Paris Mumuleanu iîin 'd)ouă ediţii (1820— 1822),
primele poezii tipărite ale unui autor român.
La c e le dintîi cărţi tipărite se menţiona în josul foii de titlu numele tuturor celor
trei asociaţi, dar de la 1819 numele doctorului Constantin Caracaş nu mai apare, cu
toate că nu s e retrăsese din tovărăşie, ci, probabil, fiind o personalitate marcantă,
au socotit alţii mai mari, din vremea aceea, că nu cadrează să-i apară numele într-o
afacere neguţătorească. +
v
Mai tîrziu, din c e Împrejurări nu cunoaştem, tipografia celor trei asociaţi — cu
toate că doctorul. Caracaş murise în 1828 — a rămas în proprietatea văduvei Irina
Caracaş. A ceasta a continuat activitatea întreprinderii pînă în 1830, cînd tipografia
a fost cumpărată de I. Heliade Rădulescu împreună cu unchiul său Nicolae Rădu
lescu-Rac otă.'
I. Heliade Rădulescu şi-a dat seama de la început că ţipografia poate fi un
izvor frumos de venituri, dar pentru aceasta era nevoie să aibă o instalaţie cît mai
bine utilată cu tot ceea ce era nou ,în tehnica de atunci. Inventarul tipografic, exis
tent în Bucureşti, era vechi şi rămăsese mult în urmă faţă de ceea ce s e realizase
in acest meşteşug, în ţările apusene. Pe el fii interesa, pe lîngă celălalt inventar
tipografic, să aibă un teasc de litografie aşa cum, încă din 1829, librarul Thierry de
Menoville adusese 'în Bucureşti.
Litografia era o invenţie de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, despre care Heliade
scrisese în Curierul românesc nr. 10 din 10/22 mai 1829, următorele : «D. Tieri, vfînzătorul de cărţi, au statornicit aici 'în 'Bucureşti un institut litografic, adică un mijloc de
a tipări în piatră orice fel de lucruri ce se pot seri cu mâna : harţe, icoane, figuri
şi toate care pot înlesni orice canţelarie. A cest ingenios meşteşug, care este socotit
unul din meşteşugurile c e le mai frumoase, nou atît în Europa, oît şi la noi încă
necunoscut. Dacă îl vom cunoaşte şi se va statornici între noi, trebuie să rămânem
foarte îndatoraţi acestui binevoitor 'străin, care a fălcut jeintvă întâmplării capitalul său,
ca să putem noi a avea cinstea de a zice că avem o litografie şi o librărie întreagă».
Gînd scria aceste cuvinte, în 1829, Heliade nu cumpărase -încă tipografia de la
Irina Caracaş. Pe el iîl interesa âmsă tot ceea ce era inou iîti 'arta tiparului, fiindjcă
era preocupat şi dorea cu ardoare să aibă o tipografie proprie în care să publice
scrierile sale, ale altora şi tipăriturile oficiale ale statului. Fiind un spirit întreprin
zător, după moartea părinţilor, cînd i-a rămas ce v a avere de pe urma lor, şi convingînd şi p e unchiul său, amintit mai sus, să-i fie asociat, cumpără în 1830, cu 25.000 lei
tipografia de la Iriiua Caracaş, a>l cărei sediu rămiîne â<n continuare lla Cişmeaua lui
Mavrogheni, pînă la data cînd âşi va termina casa de Ia Obor.
Fără să treacă mullt li mp de ll'a cumpărarea tipografiei, Heliade scrie şi âmtreaibă
pe prietenul său Ioniţă Minovici de la Sibiu dacă se poate adresa patronului său
Zenovie Hagi Const. Pop la Viena, pentru cumpărarea unui teasc de litografie. Pro
babil însă că, din răspunsul primit, a constatat că* preţul teascului de litografie adus
cin Austria şi cheltuiala drumului, atingeau o sumă prea mare. De aceea a intrat în
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tovărăşie cu R. Biliţ, elev al lui Thierry şi V a lb a u m 3, şi care deţinea teascul lito
grafic, ca să tipărească cărţi împreună.
%
După aproape doi ani de activitate în 'asociaţie cu unchiul .său, adică în 1832,
îl despăgubeşte pe acesta de partea lui şi <rămîne singur stăpîn pe tipografie pe care
o şi mută la Obor, în noua construcţie special amenajată, situată lîngă casa cea mare,
cu etaj, care încă nu ena terminata definitiv.
Din 1830 pînă în -1836, :în tipografia pe care o utilase destul de bine, cu teascuri
noi, turnătorie de litere, unelte de tot felul şi cu meşteri saşi aduşi de la Sibiu, Heliade
■a tipărit cărţi româneşti (originale şi traduceri), cărţi greceşti, ziare, foi volante etc.
Este perioada în care se zbate mult şi caută să facă tot felul de combinaţii şi se
oferă să tipărească (chiar pentru cei din Moldova)
diverse lucrări ca să realizeze
un cîştig cît mai mare, avînd n evoie de bani mulţi pentru marea construcţie, casă,
atelier şi numeroase atenanse pe care le făcuse la Obor, pe locul luat cu embatic
de la familia domnitorului Grigore Dim. Ghica.
în această situaţie, Heliade ar fi putut fi foarte mulţumit dacă nu s-ar fi ivit
o mică concurenţă a fraţilor Hristidi. Iar pentru ca aceştia să nu poată să se dez
volte în noua lor Întreprindere, care era de abia la început, Heliade s-a grăbit să
le propună o asociaţie pe care cei doi fraţi au acceptat-o şi au perfectat-o în vara
anului 1836.
Contractul încheiat la 1 iunie 1836, s-a scris în limba greacă, în două exemplare,
luînd fiecare parte cîte unul, pentru siguranţă. El prevedea ca tovărăşia să fie vala
bilă pe -o perioadă de 5 ani, cu drept de prelungire.
Heliade aducea cia inventar în asociaţia nou-înfiinţată : două prese în bună stare
de funcţionare, litere şi cifre greceşti, spaţii, cvadraţi, majuscule, vignete etc., în
greutate totală de 500 ocale. Presele fuseseră evaluate la 5000 groşi, iar literele ila un
galben 'împărătesc ocaua, ceea ce făcea în total 26.000 groşi. Jumătate era considerată
partea lui Heliade, iar cealaltă jumătate a fost plătită, în bani, de fraţii M ihai-şi
Simion Hristidi.
Din următoarele puncte ale contractului, reţinem că orice cheltuieli pentru dez
voltarea tipografiei se vor face din c î ş t i g ; pentru chiria localului, lefurile lucrătorilor
şi celelalte cheltuieli necesare se vor face pe din două. Pentru postul de epistat, co
rectori şi -treburile de contabilitate, fraţii Hristide acceptaseră să îndeplinească ei
aceste slujbe şi obligaţii, în schimbul a 150 groşi lunar.
Cu toate că una din clauzele contractului prevede ca asociaţia să poarte nu
mele (em blem a): «Tipografia grecească a lui Eliade», în toate cărţile greceşti care
au apărut în această tipografie este menţionat, pe foaia de titlu, — «La tipografia
Heliade şi Hristidi». Separat, Heliade nu mai avea voie să tipărească, în tipografii
sa, nici o carte grecească, în perioada de timp fixată în contract.
La expirarea contractului, de tovărăşie, se va face un inventar, contractul v î
putea fi prelungit sau, dacă nu le mai convine asociaţilor, puteau să se desfaci.
luînd fiecare parte jumătate din maşini, unelte şi litere, sau o parte să despăgubească
în bani pe cealaltă, care va rămiîne cu tot inventarul tipografiei.
*

Cunoscînd cărţile care s-au tipărit în cadrul
a funcţionat între 1836—1838. După această dată
ceşti tipărite, fapt care ne face să credem că,
desfăcut şi, probatoil, tot inventarul a fost plătit şi
3. Friederich W albaum , librar şi tipograf.

acestei tipografii, constatăm că e*
nu mai cunoaştem alte cărţi gr—
din anumite cauze, tovărăşia s-c
trecut în proprietatea lui Heliac^
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fiindcă pe fraţii Hristidi nu-i mai ântîlnim ca 'tipografi şi editori. Se pare că se vor
fi ocupat cu alte Îndeletniciri şi, probabil, cu arendarea unor moşii care le aduceau
un venit mai bun. De altfel, bănuim, c ă acel N. Hristidi de mai tîrziu, arendaşul
moşiilor fraţilor Goleşti, nu este altul declt M. Hristidi unul din fraţii mai sus men
ţionaţi. Despre N. Hristidi se spune că era român macedonean din Cernaş şi stabilit
in ţară prin 1830, ceea' ce corespunde cu venirea fraţilor Hristidi şi a altor aromâni
care s-au aşezat la noi, fugind de prigoana turcilor.

Revenind la cărţile greceşti care s-au tipărit în Bucureşti, în perioada 1820—
1838, le pu/tem împărţi, după tipografii, lîn modull următor :
a) Cărţi
tipărite în tipografia lui Caracaş şi asociaţii săi, între 1820— 1830.
b) Cărţi
tipărite în tipografia lui Heliade, între 1830— 1836.
c) Cărţi
tipărite în tipografia lui HeHiade şi fraţii Hristidi, între 1836— 1838.
'
Redăm mai jos atît contractul inedit, amintit mai sus, cît şi lista tuturor cărţilor
-greceşti apărute, în Bucureşti, în perioada 1820— 1838.
ANEXE
CONTRACT
Prin prezentul [contract] se tace cunoscut că subsemnaţii ne-am învoit să alcă
tuim în tovărăşie o tipografie grecească pe următoarele baze :
a. Domnul I. Eliade v a pune două prese bine organizate şi toate literele g re 
c e ş ti cîte are, a d i c ă : «Cicero» de două teluri, «Gherman» pentru comentarii, de
două feluri Terţia, semne m a tem a tice, litere de calendar «Spaţii», «cvedranţe», linii
etc., în cantitate de 500 ocale.
b. Presele au fost evaluate la cîte 5.000 groşi fiecare, iar literele mici împreună
cu cele mari cîte un galben împărătesc ocaua.
c. Valoarea totală a acestei tipografii fiind apreciată în prezent de către t o v ă 
răşie la suma de 26.000.groşi şi este împărţită în d o u ă : jumătate [din capital] fiind
dep u s în tovărăşie de către domnul Eliade, iar cealaltă jumătate a fost plătită a c e s 
tuia de către fraţii Mihail şi Simion Hristide.
d. A ceastă tovărăşie v a rămîne neschimbată timp de 5 ani.
e. Orice cheltuieli v o r fi făcute în viitor pentru d e z v o lta r e a şi perfecţionarea tipo
grafiei v o r fi făcute din cîştig, cu consimţămîntul celor două părţi (contractante).
f. Chiria pentru clădirea preselor, leafa slugilor precum şi celelalte cheltuieli
v o r fi suportate pe din două.
g. î n fiecare an se va face verificarea socotelilor, inventarul tipografiei şi fiecare
v a primi partea de cîştig corespunzătoare.
h. în termen de un an nici unul dintre asociaţi nu are v o i e să ia bani [din to
vărăşie] pentru interese personale.
i. Dacă cineva dintre asociaţi ar dori să publice o carte, pentru folosul său, v a
plăti costul tipăririi cărţii ca oricare alt editor, la preţul stabilit mai înainte în bâza
unui act semnat d e părţile [contractante].
j. Se stabileşte de către tovărăşie un salariu lunar de 150 groşi pentru corector,
care îndeplineşte şi funcţia de epistat al tipografiei, iar această sarcină ia fost a c c e p 
tată de domnii Hristide, potrivit învoielii dintre părţi şi în consecinţă [fraţii Hristide]
v o r primi de la tovărăşie suma de mai sus.
k. Domnii Hristide v o r ţine catastiful veniturilor şi cheltuielilor tipografiei, a
prototipurilor care se editează şi a celorlalte mărunţişuri. V o r întocmi o «delă» —
In care v o r fi p r e v ă z u t e contractele, toate prototipurile şi cîte o coală tipărită cu
numărul ei.
1. Nici unul dintre asociaţi nu are v o ie să împrumute sau să se împrumute cu
bani în numele tovărăşiei, fără anunţarea şi consimţămîntul prealabil al celor două
părţi [contractante].

4
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m. Această tovărăşie v a avea următorul nume [ U r m ă ] : «Tipograiia grecească a
lui Eliade».
n. întrucît domnul Eliade din toată tipografia sa a cedat tovărăşiei secţia g r e 
cească, nu v a ave a dreptul nici domnul Eliade — cît v a dura tovărăşia — să înfi
inţeze altă secţie grecească şi nici să se asocieze cu altcineva pentru înfiinţarea unei
alte tipografii greceşti şi de asemenea nici domnii Hristide / n-au dreptul] să se aso
cieze cu altcineva pentru a îniiinţa o tipografie grecească în această perioadă.
o.
Deoarece tovărăşia subsemnaţilor este numai o tipografie grecească, nici una
din părţi nu are v o i e să aibă altă secţie grecească sau să înfiinţeze altă secţie în
altă limbă (fără consimţămîntul celor două părţi contractante ) ; de aceea, cînd se v a
publica v r e o carte grecească şi românească, atunci una din părţi să c e d e z e literele
sale celeilalte părţi şi dîn cîştig 2/3 să ia partea la care s-a tipărit cartea, iar 1/3
să ia partea care ia dat literele.
p. După expirarea duratei tovărăşiei se va face inventarul tipografiei şi în urma
învoirii celor două părţi Icontr act ante], sau v o m continua iarăşi tovărăşia isau vom
împărţi pe din două uneltele şi literele, sau una din părţi v a despăgubi în bani c e a 
laltă parte, potrivit evaluării ce urmează să se facă şi va rămîne stăpîn al întregii
tipografii.
S-a întocmit în două exemplare identice şi fiecare parte / contractantă] a primit
cîte un exemplar semnat de noi.
1836 iunie 1
Bucureşti
*

E. Eliade
Mihail Hristidi
Simion Hristidi
PERIOADA CARACAS (1820— 1830)
P K o n t o s , Fantezii morale, Bucureşti, 1820. Fantezii morale ale (învăţatului
preot dascăl chir Polyzois Kontos, sorise în timpul petrecerii sale la Ploieşti. Dedicate
preasfinţitului şi de Dumnezeu alesului mitropolit aii Ungrovlahiei chir chir Dionisie.
La tipografia de curînd înfiinţată în Bucureşti, 1820.
— 42 p . ; broşat origina], carton marmorat.
La începutul şi sfîrşitul volumului ştampila bibliotecii Colegiului «Sfiîntul Sava»,
în tuiş negru.
B.R.V., voi. III, p. 356, nr. 1093 ; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. I, p. 198,
nr. 1236.
[I. I. B a r t h e l e m y ] , Hariton jşi Polydor, Bucureşti, 1820. — Hariton şi Polydor,
roman. Tradus din fran'ceză în limba noastră [grea'căj aplâ de către un iubitor de
neam din Bizanţ.
La tipografia de curînd înfiinţată în Bucureşti, 1820.
— f. t. + 4 f. -f- 122 p. + 1 f.; legătură modernă, carton, cotor pînză.
La fila 3 nenumerotată dedicaţia : .«iPreaînălţatului, preaevlavioşului şi iubitorului
de neam, stăpînitor şi domn a toată Ungrovlahia domnul domn loan Alexandru N icolae
Suţu voevod».
B.R.V., voi. III, p. 357, nr. 1094; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. I, p. 205.
nr. 1282.
P e t r e din Efes, Noul Anastasimatar, Bucureşti, 1820. — Noul Anastasimatar,
tradus după metoda nouă a muzicii, de preaînvăţaţii dascăli d e muzică din Constantinopol şi inventatorii noului sistem muzical, acum pentru prima oară dat la lumină
cu caractere tipografice muziceşti, în timpul domniei, de Dumnezeu păzită, a preaînălţatuilui nostru domn Alexandru N icolae Suţu voievod, fiind mitropolit al Ungrovlahiei
preasfinţitul chir Dionisie.
S-a publicat prin osîrdia stăruitoare a preaînăliţatului dascăl de muzică chir
Petre din Efes şi cu anticipata binevoitoare cheltuială a preanobilului boier, marele
vornic domnul Grigorie Băleanu.
La tipografia de curînd înfiinţată în Bucureşti, 1820.
— f. t. + 1 f {dedicaţie : «lui Grigorie Băleanu, marele vornic, bărbat preaiubitor
de muze şi de frumos, drept recunoştinţă această carte i-a dedicat-o editorul») -f f.
(cuviînt către acelaşi şi către «conaţionalii preaiubitori de muze») + 460 p. + 3 f. nen~m e r o ta te ; legătură originală, complet piele, chenar aurit.
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La sfârşitul volumului 3 file, cu liista prenumeranţilor.
Bucureşti : 60 prenumeranţi înscrişi cu 229 exemplare. Ex domnitorul* Alexandru
Nicolae Suţu (100 exemplare); mitropolitul Dionisie al Ungravlahiei (30 ex em p la re);
serdarul Gheorghe Olimpiotiri 4, Const. Robefscu, N icolae Moldoveanu etc.
I a ş i : 66 prenum eranţi; 201 exemplare. E x .: Domnitorul Scarlat Callimachi (ilOO
exem p lare); mitropolitul Veniamin 'al Moldovei (30 ex em p la re); episcopul Gherasimaii Romanului i(20 ex em p la re); arhimandritul iSera/fim de ;La Sf. Trei Ierarhi; hatomanul
Manuil M â n u ; spătarul Teodor B a lş ; comisul Teodor N e g r i ; ps altul Dinul de la
episcopia R om anului; Vasile Gheorg^hiu din Dacia, psalt la Trei Iera rh i; Nicolae,..
psaltul Curţii domneşti etc.
Botoşani : 6 prenumeranţi, 18 exemplare : E x .: Arhimandritul Inochenţie, egu 
men la mănăstirea P o p ă u ţi; sJugerul Sitef'amache M'amoliu etc.
A d ria n o p o l: 19 prenumeranţi, 19 exemplare.
M e le n ic : 5 prenum eranţi; 5 exemplare.
— La paginile, 31, 60, 88, 89, 121, *153, 207, 208, 237 gravuri reprezentând orna
mentaţii florale, semnate de Constandie ierom onah;
— pe foaia a doua şi la p. 121 o frumoasă p ecete inelară a lui Gheorghie iereiV
1828, în -tuş negru ;
— pe foaia a doua semnătura autografă a lui Iosif Naniescu, din biblioteca căruia
a făcut parte.
B.R.V., voi. III, p. 351— 352, nr. 1092; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. I, p 201, nr. 1258.
'
P. L a m b a d a r i e , Scurt Doxastar, Bucureşti, 1820. — Scurt Doxastar al răpo
satului Petre Lambadarie din*Peloponez, transpus pe noua metodă a muzicei a preaînvăţaţilor dascăli ai noului sistem de muzică. S-a dat la lumină cu cheltuiala edi
torilor.
La tipografia de curând înfiinţată iîn Bucureşti, 1820.
— f. t. -f 3 (dedicaţie către domnitorul Alexandru N icolae Suţu) -f 239 + 1 a *r
legătură originala complet piele.
La fila 2 sus însemnarea : «şi această [carte] este a mănăstirii Sf. Spiridon
Vechi».
La începutul şi sfârşitul .capitolelor se găsesc diferite ornamentaţii florale şr
geometrice.
Prenumeranţi : 95 prenum eranţi; d51 exemplare.
Bucureşti : 84 prenum eranţi; 140 exemplare : Domnitorul Alexandru N icolae Suţu
beizadea, Gheorghe Suţu beizadea, Scarlat Suţu beizadea, mitropolitul Dionisie Hî
Ungrovl'ahaei, episcopul Ilarion al Argeşului, arhimandritul Me'letie de la Tismana,
arhimandritul Curţii domneşti Serafim, arhimandritul Sofronie de la Nucet etc.
B o ier i: Banul Grigore G h ic a J, marele vornic Grigore Băleanu, spătarul Iancu
Racoviţă, marele vistier loan Moscu, aga A'lecu Vi.lara, căminarul Constantin Herescu,.
baronul Gheorghe Sachelarie, M anolathe Titu Măinescu etc.
N egustori: loan Farmachi, Dumitru Hristu Paipazogdu, Teohari Vasiiliu ’ zugrav,,
Sotir buluc-başa, loan Sachelarie de la Bitolia, Constantin Hristu dascăl din Artar
Atanasie de la Ohrida, Dimitrie Papadopol din Chios etc.
Salonic : 8 prenum eranţi; 8 exemplare.
M e le n ic : 3 prenum eranţi; 3 exemplare.
#
B.R.V., voi. III, p. 358— 361, nr. 1095; D. Ghmis, Elliniki bibliografia, voi. I, p.
204, nr. 1281.
Psaltire, Bucureşti, 1820. — Psaltirea lui David. Scurtată de Sfîntul Augustin şî
tradusă din limba latină în limba greacă de învăţatul ieromonah Evghenie Vulgariis 2.
La care s-a adăugat cîteva rugăciuni şi versuri 'de rugăciune către preasfânta N ă s
cătoare de Dumnezeu.
$

4.
Iordache, român din Vlaholivad, muntele Olimp, şi de aceea supranumit Olimpianul (Olimpiotul);
căpitan de amăuţi în timpul Eteriei greceşti.
1. Grigore Ghica, viitorul domn (1822—1828).
2. Evghenie Vulgaris (1716—1806); învăţat şi filozof grec. A studiat la P a d o v a ; arhiepiscop de:
Siavinia şi Cherson ; membru al Academiei din Petersburg.
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S-a tipărit prin bunăvoinţa frăţească a stolnicului Constantin Buri pentru a se
împărţi în folosul sufletesc al acelora care se îngrijesc -de mîntuirea lor.
Anul mîntuirii 1820, luna aprilie. La tipografia din Bucureşti.
— f. t. + 22 p . ; legătură originală pie'le neagră, cu chenar aurit.
La p. 1 frontispiciu floral cu porumbelul încadrat în iniţialele S.D., simbol al
Sfîntului Duh ; la p. 22 vignetă — doi îngeri ţinînd în mînă un vas cu flori.
Pe verso titlului : «Pe timpul domniei prealuminatului stăpînitor a toată Ungrovlahia domnitorul Ioan Alexandru Suţu voievod. Păstorind ca arhiereu preasfinţitul
mitropolit al Ungrovlahiei Dionisie».
B.R.V., voi. III, p. 362, nr. 1098; D. Ghinis, Elliniki bibliografia , voi. I, p. 205,
nr.# 1286.
I. K o k o n , Pedagogie, Bucureşti, 1823. — Pedagogie nouă, făcută după o me
todă bună, prin care copiii pot uşor să facă progrese în citire ; compusă de Ioan Kokon
din Smirna. Ediţia a treia cu cîteva adăugiri şi omiteri.
La tipografia de curînd înfiinţată în Bucureşti, 1823.
— f. t. + 3 + 48 p . ; legătură carton, cotor pînză.
— pe foaia de titlu vignetă florală ; f . 3 v gravură în plină pagină, -avînd în
josul p a g in ii: «cei «ce învaţă carte văd d e două ori» ; pe piagina 1 frontispiciu floral
cu monograma lui Hristos, înscrisă într-un triunghi; p. 11 vignetă de compoziţie tipo
grafică ; pe forzaţul posterior iscălitura autografă : «Constantin Artziade».
B.R.V., voi. III, p. 431—432, nr. 1196; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. I, p.
220, nr. 1391.
Culegere de diferite tragedii. Bucureşti, 1820. — Culegere de diferite tragedii,
care au fost jucate pe scena teatrului din Bucureşti. Traduse în limba noastră comună
şi tipărite cu lajutorul iubitorilor de neam şi de carte.
Volumul I. La tipografia de curînd înfiinţată în Bucureşti, 1820.
— f. t. + 1 f. (dedicată către Gheorghe Levente, interpretul Consulatului rus
din B ucureşti); pe f. 3—7, prologul editorului, + 94 p. ,-f 1 f . ; legătură modernă carton,
cotor pînză.
— Voi. I cuprinde tragediile : Brutus, Filip şi Oreste.
B.R.V., voi. III, p. 348 nr. 1087; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. I, p. 203,
nr. 1273.
P ed a g o g se, Bucureşti, 1823. — Pedagogie folositoare celor care doresc să în
veţe carte. Cu adăugire. Fii blînd şi umil cu dascălii. Dacă ai fi studios ai fi fost şi
învăţat.
Bucureşti, la tipografia de curînd înfiinţată, 1823.
— 20 p., ibroşată original iîn hîrtie g r i ; netrecută In B.R.V. 5.
— pe foaia de titlu : doi îngeraşi, ţinînd un buchet de flori ; pe verso o gra
vură, reprezentînd pe lisus Hristos, semnată de Ghervasi monah ; pe p. 3 un fron
tispiciu reprezentînd o mînăstire încadrată în ornamentaţii florale.
M o 1 i e r e, George Dandin, Bucureşti, 1827. — George Dandin, soţul ruşinat,
com edie în trei acte. Alcătuită de celebrul francez Moliere şi tradusă în 'limba greacă
modernă de Constantin Arîstia.
La tipografia de curînd înfiinţată în Bucureşti, 1827.
— 70 p., broşat original, carton marmorat.
B.R.V., voi. III, p. 560, nr. 1329; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. I, p. 253
nr. 1646.
D.
D a r v a r i , Carte grecească cu bucăţi alese, Bucureşti, 1827. — Carte gre
cească cu (bucăţi alese : pentru uzul celor care încep să înveţe limba greacă vorbiţi,
compusă de Dimitrie N icolae Darvari din Clisura Macedoniei. Se tipăreşte pentm *
treia oară cu cheltuiala şi îndreptarea unui iubitor de neam şi de muze.
în tipografia de curînd întemeiată la Bucureşti, 1827.
— 247 p. + 1 a-; la pag. 3 prefaţă cu dată : «Viena a Austriei, 26 aprilie 131^
şi iscălită de Dimitrie N icolae Darvari».
BJR.V., voi. III, p. 560, nr. 1328; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. I, p. ?5£
nr. 1661.
5. Colecţia George Potra.
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G. G. B r e d o v , Istorie universală pe scurt, Bucureşti, 1828. — Istorie univer
sală pe scurt a celor mai âmsemnate Întâmplări din lume. 'Pentru uzul şcoalelor pri
mare. Alcătuită de G. G. Bredov şi tradusă din nemţeşte de I. Scarlat.
Bucureşti, la tipografia de curând [înfiinţată, 1828.
— f. t. + 1 f ((înştiinţare referitoare la publicarea acestei cărţi) + 189 p. + l a
+ 11 f ; legătură originală carton, cotor piele.
La începutul şi sfîrşitul volumului ştampila bibliotecii Colegiului Sf. Sava, în
tuş negru.
Prenumeranţi :
B u cu reşti: 131 prenum eranţi; 227 exemplare. E x . : Beizadelele Scarlat, Grigoraşcu, Panaiotache şi Dimitrache [Ghica], (baronul Hr. S a ch ela rie; baronul Meitani ;
doctorul Apostol A r s a c h e ; marele postelnic D. M â n u ; marele vornic Mihail Racoviţă, Elena C re ţu le scu ; comisul C. Slătineanu, Dimitrie Musceleanu ; pitarul Emanoil
Bălăceanu, preanobilul iubitor de Învăţătură [idr.] N icolae G ă n e sc u ; iubitorii de în v ă 
ţătură elevi ai preaînvăţatului şi preaînţeleptului N[eofit] Duca : Dimitrie I o a n ; Di
mitrie Mănescu, Grigorie L ăcu stean u ; Alexandru Dedu etc.
Dintre prelaţi menţionăm p e : Serafim din Kos, arhimandrit al Curţii domneşti
şi egumen al mînăstirii Z lătari; dintre n e g u sto r i: Hristof S a lo n sc h i; Atanase Guma ;
Ioan S a c h e la r ie ; Andrei P a p a zo g lu ; Şt. Tzapecu din P in d ; Adam Zidaru din Pind ;
Anastasie S to ia n o v ic i; Gh. Tafrali etc.
T îr g o v işte : 15 prenum eranţi; 15 exemplare. E x .: Mitropolitul Asachie al Laod ic ie i; căminarul Gh. Pallada ; stolnicul Răducanu Creţeanu ; serdarul Constantin Cioranu ; medelnicerul N icolae Ciocârlan etc.
Craiova: 5 prenumeranţi: 12 exemplare. E x . : Arhiereul Calinic al Proilavului ;
arhimandritul N e o f i t ; egumenul T ism a n ei; fraţii Ioan şi Constantin Dumba etc.
Buzău : 4 prenum eranţi; 9 exemplare. E x . : Sfinţitul Chesarie al B u zău lui; m e
delnicerul Săndulache etc.
J a n in a : 9 prenum eranţi; 10 exemplare.
Z a g o r : 14 prenum eranţi; d9 exemplare.
Melenic : 31 • prenum eranţi; 32 exemplare.
S e r e s : 93 prenum eranţi; 95 exemplare.
B.R.V., voi. III, p. 605—-606, nr. 1382 ; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. I, p.
273, nr. 1796.
P. K o n t o s, Tălmăcirea sîîntului simbol, Bucureşti, 1829. — Tălmăcire ân strofe
de cSifce şase versuri a sfîntului simbol tal (bisericii -ortodoxe răsăritene, soborniceşti
şi apostoliceş'ti, adică lămurirea celor douăsprezece articole ale Simbolului credinţei
creştinilor şi la care urmează o îndemnare morală pentru iubirea învăţăturii dog
matice.
Şi o tălmăcire a scrisorii adresate unui ortodox de răposatul şi preaînvăţatul
mitropolit chir. Nichifor Teotoki, despre cine sînt schismaticii şi provocatorii schismei
bisericii şi despre renegatul Decamil, inventatorul noii schisme, numite Unire.
Dedicate şi Închinate pre asfinţitului şi preaînvăţatului episcop al Rîmnicului chir
chir Neofit.
Acum pentru prima oară se tipăresc cu cheltuiala preacinstitului chir Evstatie
Hagi lanaki Kariadi Gurioti din Tesalia, spre folosul obştesc.
La tipografia de curînd înfiinţată ân Bucureşti, 1829.
— 40 p. + 34; lipsă foaia de titlu ; legătură modernă, carton, cotor pînză.
B.R.V., voi. III, p. 664, nr. -1436 j D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. I, p. 279,
nr. 1842.
PERIOADA HELIADE (1830— 1836)
C.
C a r a c a ş , Topografia Ţării Româneşti, Bucureşti, 1830. — Topografia Ţării
Româneşti şi observaţiuni antropologice privitoare la sănătatre şi bolile locuitorilor
ei. [Alcătuită] de domnul doctor în medicină şi filozofie C. Caracaş.
Bucureşti, la tipografia lui I. Heliade, 1830.
— f. t. + 435 p. -j- il a; legătură originală carton, cotor piele cu etichetă verde
^ lic a t ă . Pe foaia de titlu ştampila, în tuş verde a lui F. A.. Filipescu, din ibiblioteca
c i r j i a a făcut parte. Opera a fost tradusă în româneşte de G. Sion la îndemnul lui
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Grigorie Caracaş. Traducerea nu s-a publicat şi se află la Acad. R.S.R., în ms. româ
nesc, nr. 4794.
B.R.V., voi. III, p. 713 nr. 1505; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. I, p. 300,
nr. 1993.
M. H r i s t a r i, Catehism, Bucureşti, 1831. — Catehism 6 al (principalelor îndatoriri
sociale... alcătuită de M. Hristari pentru folosul tineretului.
Bucureşti, la tipografia lui * I. Heliade, 1831.
— 209 p. + l a ; legătură originală carton, cotor piele.
Pe foaia de 'titlu şi pe ultima pagină ştampila, fin tuş negru, a Bibliotecii C o le
giului Sf. S a v a ; gravură făcută de C. Aristia, 1831 ; vignetă la p. 194, avînd în
colţul din dreapta j o s : «Philosophe».
B.A.R., II, 19.929; D. Ghinis, Elliniki bibliogralia, voi. I, p. 312, nr. 2086.
Dimitrie Nic. D«a r v a r i, Eclogarion, Bucureşti, 1831. — 'Florilegiul grecesc pentru
folosul începătorilor ai limbii [greceşti] «aipHâ, cules de Diimiltrie Niicolae Darvari din
Clisura Macedoniei, tipărit a patra oară cu cheltuiala şi Îngrijirea unui iubitor de
neam şi de muze.
La tipografia din Bucureşti, 1831.
— 244 p . ; legătură modernă carton, cotor pînză.
In josul primelor pagini are următoarea în sem n a re: «această cărticică c e să
numeşte Eclogarion este a finului mieu Haralambie. Şi cine ar (îndrăzni a o fura şi
o va înstreina şi nu o va da, va fi supt greu şi neertat canon al sfinţilor părinţi. Şi
am însemnat eu cel iscălit Teoclit ieromonah, 1833, iunie 1.
B.A.R., I, 80.767 ; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. I, p. 308, nr. 2052.
L u c i a n din Samosata, Dialoguri, Bucureşti, 1831. — Dialogurile lui Lucian din
S am os a t a 7. Traduse în limba greacă vorbită de Constantin Vardailah8, tiipărite de
Dimitrie Villiu din Chios.
Bucureşti, la tipografia lui I. Heliade, 1831.
— 162 p. + 5 + l a ; 'broşată original în hîrtie g r i ; vignetă pe pagina exteri
oară a copertei din urmă. Pe foaia de titlu citim următoarea însemnare : «A fost
dăruiltă bibliotecii preastfintei mitropolii a Ungrovliahiei de către edittor».
B.A.R., II 38.434 ; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. I, p. 352, nr. 2394.
Copilul .pierdut, Bucureşti, 1832. — Copilul pierdut. Povestire pentru copiii. Scrisă
mai înainte în limba germană, apoi tradusă în (franceză şi acum tălmăcită în limba
greacă aplâ de Mihail Papahristu.
Bucureşti, la tipografia lui Heliade, (1832.
— f. r. + 1 + 44 p ; legătură originală în c a r t o n ; trei gravuri, reprezentând
scene din povestire, făcute în litografia lui Thierry. La începutul şi sdfîrşitul volumului
ştampila Bibliotecii Colegiului Sf. Sava.
B.A.R., I. 45.872; D. Ghinis ; Elliniki bibliografia, voi. II, p. 485— 486, nr. 6784.
O n i s a n d r u , «Stratighicon», Bucureşti, 1832. — «Stra'tighicon» al lui Onisandru, cu un cântec de război al 'lui Tirteu [tradus] din [versiunea] greco-ifranceză de
G. Apostol Scalistira din Rendina de la Agrafa şi tipărită prin cheltuiala acestuia,,
sipre .a se distribui gratuit ofiţerilor din Grecia şi din şcoli, drept recunoştinţă.
Bucureşti, la tipografia lui I. Heliade, 1832.
— f. t. + 2 f. + 136 p . ; legătură modernă carton.
Pe foaia de titlu semnătura lui C. lErbiceanu-; (pecete inelară lîn tuş.
B.A.R., I 7247 ; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. 1, p. 329, nr. 2212.
Iosif Mihail Anton Servan, Cuvîntare, Bucureşti, 1832. — Cuvîntare despre ins
tanţa criminală a lui Iosif Mihail Anton S e r v a n 9, avocat general al apărării parla
mentului din Grenoble, tradusă din franceză, în limba noastră vorbită, de G. Apostol
Scalistira din Rendina de la Agrafa şi tipărită pentru conaţionalii săi.
Bucureşti, la tipografia lui I. Heliade, 1832.
— f. t. + f. dedicaţie + 93 p. - f 6 + l a , ibroşat original, hîrtie gri. Dedicaţia
traducătorului către marele vornic Alexandru Scarlat Ghica.
6. Cartea, de fapt, este un tratat de drept public.
7. Lucian din Samosata (120—180); sofist şi scriitor satiric grec din sec. II d.Hr.
8. Constantin Vardalah (1775—1829); învăţat grec ; a studiat la Alexandria
autor a multe lucrări cu caracter didactic.
9. Joseiph-Michel-Antoine Servan (1737—1807), magistrat şi publicist francez.

(Egipt)
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iPrenumeranţi 87; 181 exemplare. E x .:
Bucureşti, Pre asfinţitul Iacob, fost al Cervenului, arhimandrit Ierotei, egumen la
Sf. Ioan, stolnicul I. Ciolacoglu, Hristodul Ciocănel.
F o c şa n i: Arhimandrit Ciprian, egumen la Sf. Ioan, Asanache Postiescu, Fotini
Papadopol, Stere -Constantin Ţica din iMeţova.
B u ză u : Arhimandrit lacOb, egumen la mănăstirea Banu, clucerul Urleanu etc.
B.A.R., I, 45.272; D. Ghiniis, Elliniki bibliografia, voi. I, p. 329( nr. 2218.
Neofit D u c a , Gramatica, Bucureşti, 4832. — Gramatica pe scurt — Terpsit/hea
— a domnului Neofit Duca. Ediţia a cincea.
în Bucureşti, la tipografia lui Ioan Heliade, 1832.
— f. t. -h 3 f. + 219 ,p. + 4 + 1 a ; legătură originală carton, icotor piele.
Pe foaia de titlu următoarea În sem n are: «pentru ibiblioteca şcoalei meii din
Rotopăneşti, [1J854, N. Istr-ati».
B.A.R., I 80.867; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. I, p. 326, nr. 2194.
Dimitrie G a n e , Elemente de pedagogie, Bucureşti, 1832. — Elemente de peda
g o g ie culese şi tipărite de Dimitrie Gane din comuna Rapsani, împărţite in trei părţi.
Partea întîi cuprinz'înd toate cîte «contribuie la dezvoltarea alfabetului şi la cetirea
simplă a copiilor ; şi altele, precum se arată în ta'bel.
Bucureşti, la tipografia lui Io[an] Heliade, 1832.
— tf. t. + 2 f. + 130 p . ; legătură modernă, cotor pînză.
La începutul şi sfârşitul volumului ştampila (bibliotecii Colegiului Sf. Sava, în
tuş negru.
iPrenumeranţi: 265; 329 exemplare. Ex. :
Bucureşti, 68 ; medelnicer I. Damanciu, Hristofor Salonschi, Lazăr Calenderoglu,
cocoana Măndica Chiţeasca ş.a.
Buzău : 36 ; lairhim'andrit Lavrentie de la Episcopia din Buzău, (arhimandritI'acob,
egumen al mănăstirii Banu, Eustaţiu H., Ianache Cariade ş.a.
Constantinopol: 30; S i s t o v : -17; F ilip o p o l: 30; Târnova : i l 6 ; Ra'hoviţa: 13.
Pe foaia albă de la începutul volumului editorul însemnează următoarele : «Dar
din darul prieteniei reciproce se oferă de către editor această parte î n t î i ; împreună
cu următoarele două părţi (bărbatului iubitor de frumos domnului P. Mavropol, sau
mai de grabă preaînvăţatei şi dragii sale fiice Elena, Bucureşti, 24 octombrie 1832.
La 11 sept. a venit dascălul de franceză».
B.A.R., I 40212; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, ' v o i I, p. 331.
Dimitrie 6 a n e, Elemente de pedagogie, Bucureşti, <1833. — Elemente de p e
dagogie 10, culese şi publicate de Dimitrie -Gane din comuna Rapsani. împărţită în
t r e i 11 părţi. Partea a doua c u p r in d e : Rezumat al istoriei sfinte şi altele precum sînt
arătate în tabla de materii, 'împreună cu a doua ediţie a sfîntului Catehism al lui
M. St. Kommita, editat lia Pesta în <anuil <1827. Cu permisiunea şi binecuvântarea prea
sfântului chir chir Neofit al Rîmnicului.
Bucureşti, la tipografia lui Jo[an] Heliade, 1833.
— 88 p. + 6 ; legătură originală carton.
La p. 2 ştampila bibliotecii mitropolitului Iosif Naniescu al M oldovei şi Sucevei.
La sfilrşiit listă cuprinzînd prenumeranţii nespecifitcaţi în pantea I-a tipărită în *1832.
B u cu reşti: 35; 55 ex. — I. H. M. Mitilineu, fraţii Mihail şi Simion Hristide
arhimandritul Antim de la m-rea Plumbuita, Procopie Bălan ş.a.
Buzău : 19, 26 ex. — Ilarion, economul episcopiei din Buzău, postelnicul C. Stilu
de la Meţova, Chirurgul Hris'tu Vizantie, Lazu Dumitru din ;Rusciuk ş.a.
10. S-a mai tipărit şi în 1835—1836 ; cf. B.A.R., I 182.078.
11. Partea a treia a apărut la Pesta : Elemente de pedagogie culese şi editate de Dimitrie Cane
din comuna Rapsani. împărţită în trei părţi : partea a treia cuprinzînd lucrarea despre atmosferă şi
fenomenele fizice întîmplate în decursul vremii, despre pămînt, vieţuitoare, plante, m in e ra le ; rezumat
d e geografie, fizică şi politică, arifemetică cu reguli importante şi necesare, precum şi exemple.
Pesta, tipografia Tratner şi Karol, 1$33.
— 102 p. + 2 + 2 a ; legătură carton. La începutul volumului ştampila bibliotecii lui Iosif Naniescu,
Mitropolitul Moldovei şi Sucevei.
B.A.R., I 40.212.
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B ră ila : 15 ? 20 ex. — Panaiot Rebini, Em. Baltoride Tesaloniceanul, C. Foru,
Hristu Ceachir, Teodor Karaghiozi ş.a.
Galaţi: 7; 11 ex. — Ioan Ghipa, Ecaterina Găitan, P. Catacatzoglu, P. Pavlu ş.a*
Salonic : 20; 20 ex. — Const. Vâsli, D. Vlahutzi, Petre Steriu, N. Tuli din M eţovar
Maria D. Faranga ş.a.
B.A.R., I 40.212; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. I, p. 344, nr. 2315.
Dimitrie C a l a b a c h i d e , Rezumat de aritmetică practică, Bucureşti, 1834. —
Rezumat de aritmetică practică, cuprinziînd cele patru feluri de aritmetică în numere
întregi şi fracţii cu diferite metode şd un adaos. Alcătuită de Dimitrie Calabachide
din Melenic, în folosul elevilor săi din Stenimaho...
Bucureşti, la tipografia lui Heliade, 1834.
p. 8 -f- 9 — 110 “|- 1 a.
Cf. D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. I, p. 357, nr. 2423.
Istoria lui Henric Eisenfels, Bucureşti, 1834. — Istoria lui Henric Eisenfels, alcă
tuită mai înainte în limba germană şi după aceea tradusă în franceză, iar acum tăl
măcită în greaca aplâ de Mihail Hristide.
Bucureşti, la tipografia lui Heliade, 1834.
—
f. t. + 1 f. (dedicaţie către c itito r i); 90 p., legătură originală c a r to n ; 6
gravuri.
B.A.R., I 45.930; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. I, p. 351, nr. 2388.
Istoria lui Gil Blas Santillan, Bucureşti, 1830— 1837. — Istoria lui Gil Bl as Santillan, tradusă din franceză în limba [greacă] vorbită de Manuil Serghiade căminarul
şi editată 5n şase tomuri.
Bucureşti, 1936. La tipografia lui Heliade şi Hristide.
Tom. I., 1 + f. t. + (cuvîntul traducătorului către cititor) + 320 p.
Tom. II., 1 -j- f. t. -f- 349 p. -f* l a
Tom. III., 1 -f- f. t. ~}~ 453 p. -f- 1 a

Bucureşti, 1836.

Tom. IV.,
Tom. V.,
Tom. VI.,

Bucureşti, 1837.

1+ f. t. + 412 p.
1+ f- t. 4* 402 p.
1-j- f. t. + 460 p.

Toate volum ele au legătură originală în carton, cotor piele, cu etichetă albastră
aplicată ; primele trei au fost tipărite în 1836, iar ultimele trei în 1837.
B.A.R., I, 5286; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. I, p. 291 şi 411, nr. 2669
şi 2822.
Simeon H r i s t i d e , Caligrafie greacă şi franceză. Bucureşti, 1836. — Caligrafie
greacă şi franceză, alcătuită de Simeon Hristide, în folosul tinerilor, [Bucureşti], 1836.
— f. t. + 11 p . ; foaia de titlu făcută de Venrich litografu l; pe prima foaie
este ştampila bibliotecii Colegiului Sf. Sava, în tuş negru.
B.A.R., I 66.307.
Simeon H r i s t i d e , Abecedar, Bucureşti, 1836. — Abecedar folositor copiilor
începători... alcătuit de Simeon Hristide şi acum tipărit pentru prima dată de prenumeranţii iubitori de frumos şi de editor.,
Bucureşti, 1836, la tipografia lui Ioan Heliade.
— f. t. H- 20 p. + 256 p. legătură originală carton, cotor piele.
Ştampila bibliotecii lui Iosif Nani eseu mitropolit al M oldovei şi Sucevei.
B.A.R., I 61.951 ; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. II, p. 487, nr. 6795.
PERIOADA HELIADE şi HRISTIDI (1836— 1838)
Ioan D a m a s c h i n , Octoih, Bucureşti, 1836. — Octoih alcătuit de părintele
nostru între sfinţi Ioan Damaschin. Acum tipărită pentru prima oară, fără canoane,
de fraţii M. şi S. Hristide. S-a adăugat la aceasta şi toată slujba vecerniei şi utreniei
după rînduiala ei, pentru a fi mai uşor nu numai copiilor ci şi preoţilor şi cîntăreţilor.
în Bucureşti, la tipografia lui Heliade şi Hristide, 1836.
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— f. t. + 22 p. + 120 p . ; planşă gravură reprezentînd pe Scf. I. D am aschin;
legătură originală, cotor pînză.
B.A.R., I 7223 ; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. II, p. 487, nr. 6798.
Ioan K o k o n din Simirna, Pedagogie, Bucureşti, <1836. — Nouă pedagogie m eto
dică prin care copiii pot uşor să progreseze la citire, alcătuită de Ioan Kokon din
Smirna. Ediţia a şaptea cu un adaos şi o scădere.
Bucureşti, la tipografia grecească a lui Heliade şi Hristide, 1836.
— f. t. + 15 f. + 55 p. + l a ; gravură reprezentînd un dascăl cu elevii săij
legătură originală carton, cotor piele.
B.A.R., I -112.600; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. II, p. 488, nr. 6800.
Simeon H r i s t i d e , Abecedar, Bucureşti, 1837. — Abecedar folositor copiilor
începători, cuprinzînd multe cuvinte necesare, cunoştinţe folositoare, precepte morale
şi igienice, precum şi rugăciuni zilnice cu simbolul credinţei al trapezei şi împărtă
şaniei şi încă opt făcute acum pentru fiecare zi a săptămînii. Alcătuit de Simeon
Hristide şi acum tipărit a doua oară. '
în Bucureşti, la tipografia lui Heliade şi Hristide, 1837.
— f. t. -f 1 f. 4- 81 p. + 3 a ; legătură carton. La începutul şi sfîrşitul v o lu 
mului ştampila bibliotecii Colegiului Sf. Sava, în tuş negru.
B.A.R., 40.287 ; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. II, p. 488, nr. 6804.
Mihail H r i s t i d e , Epistolar, Bucureşti, 1837. — Epistolar de folos obştesc...
cules şi tipărit de Mihail Hristide, din îndemnul preasfinţitului mitropolit Visarion
proin de Corytza 12 şi Pogoniana, iar acum de Prikoniso.
Bucureşti, la tipografia lui Heliade şi Hristide, 1837.
— f. t. + 5 f. + 496 p . ; legătură originală carton, cotor piele.
Prenumeranţi :
B u cu reşti: 219; 366 ex. — Domnitorul Alexandru Dumitru Ghica (30 ex.), ep is
copul Neofit al Râmnicului, Galaction proin al Rîmnicului, arhimandritul Hrisant de
la Horezu, Gavriil Bistriţeanu, Modest al Văcăreştiului, protopopul Ioan din [Vlaho]
Clisura, marele ban Mihalache Ghica, marele spătar Constantin Ghica, marele spătar
Constantin Ghica, marele logofăt Ioan Fălcoianu, clucerul Costache Poenaru, marele
postelnic Constantin Suţu, marele vornic Scarlat Grădişteanu, marele hatman Mihail
Filipe9cu, Hristodulo Ciocănel, Lazăr Calenderoglu, Gh. Tudor Scurtu ş.a.
N o t ă : Abonaţii din Bucureşti sînt împărţiţi astfel :
1. dom nitoru l; 2. cleru l; 3. boierii; 4. «preacinstiţii domini» ; 5. Elevii «iubitori
de carte», din care menţionăm pe : Dimitrie Eustaţiu, Mihail Mărgărit, Ştefan Nicolau,
Gheorghe P. Picolo, Atanasie Sarandi, Mihail Mânu, Ioan şi N icolae Toncovici, Cos
tache Gh. Plastara ş .a . ; 6. cei de la tipografie.
N oua Alexandrie din V alahia; 8; 8 e x . : Hristu Nedelcovici, Ioan Lazăr ş.a.
Brăila : 33; 43 e x . : — Ioan Bostache, Petre Lefcopol ş.a.
G a la ţi: 40; 49 e x . : — arhimandritul Panaret din Peloponez, Constantin Papazoglu, Anton Negroponte, Atanasie Xodilos din Peloponez, Gheorghe Catacazula, Cons
tantin Duca, Hurmuz Elefteria ş.a.
I s m a il: 18 ; 26 e x . : — Mihail Fochiano, Anton Celebidache, Gheorghe A. Mişu,.
Atanase Mişu ş.a.
Akerman : 7; 12 e x . : — Constantin Temelide, Panaiot Mutafoglu, Ioan Stepanovici ş.a.
*
Marele Tîrnovo : 62 ; 62 e x . : — Cazan : 42 ; 49 e x . : A d rian op ol: 20 ; 40 ex. ^
F ilipopol; 37 ; 50 ex.
Bazargic : 10 ; 10 ex. — Mihail şd Lamibru Nastu, Gheorghe Duca, Barutzi e t c . ;
Serres : 20; 48 e x . ; Salonic : 32; 47 e x . ; Melenic ; 10 ; 18 e x . ; Tîrnovo din Tesalia :
35; 35 e x . ; Janina : 31; 38 e x . ; Eparhia V ella şd Pogoniana : 18; 24 e x . ; Ostaniţa :
11* 15 6X.

B.A.R., II 68.799 ; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. I, p. 407— 408, nr. 2794.
Catehism, Bucureşti, 1838. — Catehism al omului ortodox, cucernic, moral ş*
civilizat. Pentru folosul copiilor începători. Tipărit de fraţii Mihail şi Simeon Hristide^
Bucureşti, la tipografia Heliade şi Hristide, 1838.
— f. t. + 204 p . ; legătură originală carton, cotor piele.
12. Corcea, oraş din sudul Albaniei.
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în interiorul copertei anterioare următoarea în sem n are: «această carte este a
lui chir loan Mihail Verusis».
•B.A.R., I 468.287; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. II, p. 490, nr. 6812.
Oracolele lui Agathanghel, Bucureşti, 1838. — Oracolele adică profeţia fericitului
ieromonah Agathanghel. '
Bucureşti, la tipografia lui Heliade şi Hristide, 1838.
— 54 p . ; broşată original în hîrtie gri. Pe prima pagină şi pe ultima ştampila
bibliotecii Colegiului Sf. Sava, în tuş negru.
B.A.R., I 48.070; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. II, p. 490, nr. 6814.
Lucian [din Samosata], Dialogurile morţilor, Bucureşti, 1838.
Viisul Hui Luician şi 13 dralogu-ri «ale morţilor, după aicea/sta Proscrisul. Tipărit
pentru folosul copiilor care studiază, de fraţii Mihail şi Simion Hristide.
Bucureşti, la tipografia lui Heliade şi Hristide, 4838.
— f. t. + 125 p. + l a ; broşată original, în hîrtie gri. Ştampila bibliotecii Cole
g iu lu i Sf. Sava la începutul şi sfîrşitul volumului.
BA.R., I, 40.288; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. II, p. 490, nr. 6813.
Chrestomaţie, Bucureşti, 1838.
Ghrestomaţie din scriitori greci. Ediţie nouă de fraţii M. şi S. Hristide.
Bucureşti, de la tipografia Heliade şi Hristide, 1838.
— f. t. + 155 p. + 2 + l a ; broşată original, în hârtie gri.
B.A.R., I 66.229 ; D. Ghinis Elliniki bibliogratia, voi. I, p'. 448, nr. 3073.
Chariton din Afrodisia, Despre Chereas şi Callirroe, Bucureşti, 1838.
Opt cuvântări ale lui Chariton din Afrodisia despre p oveştile de dragoste ale
'.lui Chereas şi Callirroe, traduse din elină în limba greacă aplâ de Mihail Hristidi.
De la tipografia lui Heliade şi Hristide, 1838.
—
f. t. + f. dedicaţie + 4 + 470 p. + 2 p . ; legătură originală carton, cotor
piele. Dedicaţie din partea traducătorului către marele spătar Constantin Dimitrie
'Ghica. Ex-libris, p ecete în tuş, M. D. Papazoglu.
BA.R., I 7153; D. Ghinis, Elliniki bibliogratia, voi. I, p. 447, nr. 3071.
Culegere de patru slujbe, Bucureşti, 1838. — Culegere de patru slujbe adică a
Canonului, Acatistului, a Marelui Canon, a Epitafului şi a Paştelui. Tipărită de fraţii
Hristide.
Bucureşti, la tipografia grecească a lui Heliade şi Hristide, 1838.
— if. t. + 142 p . ; broşat original hlîrtie. La începutul şi sfîrşitul volumului ştam
pila Bibliotecii Colegiului Sf. Sava, în tuş negru. Foaia de titlu tipărită cu caractere
roşii şi negru ; ide (asemenea titlurile capitolelor şi (majusculele.
— p e pagina exterioară a acestei ultime, o vignetă reprezentînd un arrnaş cîntînd la harpă.
B.A.R., II 46.552; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. I, p. 444—445, nr. 3051.
Rezumat al Istoriei Greciei Noi, Bucureşti, 1838. — Rezumat al Istoriei Grecie:
N oi [moderne] de la* invazia turcilor pînă iîn zilele noastre. Tradusă din limba fran
ceză iîn (limba greacă nouă pînă la intervenţia Puterilor Europene, -adăugită pînă 1*
sosirea gloriosului rege Othon I, d e Anasta'se G. Conjstamdâ. Şi editată prin -cheltuial*
preastimatului domn Gheorghe Catacazula şi a preanumeranţilor iubitori de muza
Bucureşti, la tipografia lui Heliade şi Hristide, 1838.
— f. t. + 4 + '448 p . ; broşat original, în hîrtie g r i ; la începutul şi sfîrşit-i
volumului ştampila bibliotecii Colegiului Sf. Sava, în tuş negru. Foaia 2 cuprinde c
dedicaţie tipărită către toată elenimea cu prilejul restaurării sale ; prolegomena sem
nată de Anastasie Gh. Constandâ, Bucureşti, 1838 februarie.
Prenumeranţi cea. 261 ; 376 ex.
Prenumeranţii sînt împărţiţi pe categorii ş i anume :
1. Cleru l: Mitropolitul Iosif de V ella şi Pogoniana, arhimandritul Dionisie, eg^-arhimandritul Ambrozie de la Sf. Ecaterina, .arhimandritul Calinic de la Plătăreştarhimandritul Modest de la Văcăreşti ş.a.
2. B o i e r i i : loan Scarlat Ghica, Alexandru Ghica, Gheorghe Filipescu, G. A.
Mânu, baron Christof Sachelarie, spătarul N icolae Gr. Suţu, marele postelnic Cos»tantin Suţu, loan Cîmpineanu, Ştefan Bălăceanu, marele Panu Costescu, Costantin 3*:făcescu, C. A. Florescu, marele paharnic D. Topliceanu, marele vornic G'h. Golesc^
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Sf. Ioan Damaschin (Octoih, 1936)
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C. M. Darvari, marele logofăt Const. Cantacuzino, comisul C. loan Grădişteanu, C.
Vasile Cuţarlda «elevul meu» ş.a.
3. «Preanobilii d o m n i » : Alexandru Shina, Mihail Lăpuşneanu, Ştefan Borănescu,
D. Paciura, doctor H. Nicolaide ş.a.
4. «Prcci cinstiţi neguţători» : loan Sachelarie, I. Sisanopol, Lazăr Calenderoglu,
loan Scufa, Dimi'trie A. Solacoglu, Hristofor Stoianoviei, loan Ciochină, Ştefan Radovici, Anastasie Filiti, Petru Ştefan din [Vlaho] Clisura, loan Balotă, loan Stammu,
Constantin Negrescu, Costache Urzescu ş.a.
5. «Prea învăţaţii domni» : fraţii Mihail şi Siiineon Hristide, Constantin Aristia,
prea înţeleptul şi preaînvăţatul profesor de franceză la şcoala domnească Filarmonică
Zaharia Nenovici, Constantin Bucşănescu, Vasile Vizantie, Stavrache Duzoglu, Gristofor Krateros ş.a.
C r a io v a : 8; 10 ex. : portăreasa Loxandra Parisi, medicul Petre Veroni, loan
Vorvureanu s.a.
Ploieşti: 18; 18 ex. : Eftimie Balduri, Hrisftiodor G-hiuilimezof de la Semlln ş.a.
Focşani : 10 ; 12 ex. : Arhimandritul Tdmoitei Tes'aioniJceanul; egumen al m ănăs
tirii Sf. loan de la Focşani, loan Ştefan Zotof din D e lv in 13 ş.a.
Brăila : 32 ; 42 ex. : Sf iţiţi tu 1 Antlm de Hariopolis, loan Belizarie, consulul Gre
ciei, C. Hrisovelani, Vasile Sculi, Hristofor Petala, Stere Botsari, N. Simu ş.a.
Galaţi : 78; 78 ex. : Arhimandritul Panaret de la Preclsta, Andrei Vlasopol,
Spirit D. Vretos, Panaiot Pavlu, Bernardin Vaoconi, Niicolae Movilă, Mihail Conto,
Constantin Ventura, N. Duca, Nicolae Foca, Constantin Cuipa, Gh. Spartali, Grigore
Tutungi, Gh. Inglezi ş.a.
La sfîrşitul listei este următoarea m en ţiu n e: «...prenumeranţii de la Constanti
nopol ori Odessa nu ne-au sosit».
B.A.R., II, 25.283; D. G h in is; Elliniki bibliografiat voi. I, p. 431—432, nr. 2961.
#

/

Culegere, Bucureşti, 1838. — Culegere de lecţii greceşti din diferiţi a u to ri14.
Tipărită pentru folosul copiilor care studiază, de fraţii Mihail şi Simeon Hristide.
Bucureşti, la tipografia Heliade şi Hristide, 1838.
— f. t. + 1 (tabel) + 220 p . ; legătură modernă carton, cotor pînză.
Pe foaia liminară iscălitura lui M. I. Protopopescu. Pe foaia de titlu ştampila
in tuş verde : «Donat de Gh. Adamescu».
La sfirşlt o listă de prenumeranţi15 nespeeificînd localitatea, dar probabil din
Bucureşti : Lazăr Calenderoglu, Dumitru Dedu, Peteu Picolo, Mihail Popovici, Mihail
loan Mânu, serdăreasa Catinca Bojin, Alecu Costescu ş.a.
«Elevi iubitori de învăţătură» : N icolae şi Elena loan Popescu, Teodor Predescu,
Niţă Constantin, Ia-cob Lambru din Şiştov ş.a.
B.A.R., 1 122.145; D. Ghinis, Elliniki bibliografia, voi. I, p. 430—431, nr. 2954.
Manual de sintaxă, Bucureşti, 1838. — Manual de s in ta x a 16 [limbii] greceşti,
editat de Mihail şi Simeon Hristide.
Bucureşti, la tipografia grecească a lui Heliade şi a fraţilor Hristide, 1838.
Cf. D. G h i n i s , Elliniki bibliografia, voi. I, p. 445, nr. 3054.

George POTRA şl Mihai CARATAŞU

15. Delvin, oraş în Albania.
14. Nu ştim numărul exact al abonaţilor întrucît lipseşte o filă. Se dă în schimb nuwiărul total
«J exem plarelor: 164.
15. f. 2. cuprinde lista scriitorilor: loan Gură de Aur, Grigorie Teologul, Vasilie cel Mare ş,a.
16. Nu se specifică numărul paginilor.
2
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DESPRE POCĂINŢĂ'
Omilia a IV-a: Despre pocăinţă şi rugăciune
de Sfintuil IOAN GURĂ DE AUR
1.
Păstorii duc des oile acolo unde văd că iarba e mai mare şi nu le
mută pînă c e oile nu pasc toată iarba. Voi face şi eu ca şi păstorii. Iată azi e
a patra zi 'de oînd pasc turma aceasta pe imaşul pocăinţei şl nici astăzi nu
mă pregătesc să-mi duc în altă parte turma. Mai văd încă belşug de iarbă
pe imaş şi multă desfătare şi folos. Frunzişul copacilor — acoperiş şi odihna
oilor în nămiaza zilei — nu le dă o umbră atît de plăcută şi de folositoare
şi nu le face odihna atît de dulce, cît de întăritoare şi de odihnitoare este
citirea dumnezeieştilor Scripturi pentru sufletele cuprinse de tristeţe. Ci'lired
dumnezeieştilor Scripturi alungă din sufletul nostru tăria şi fierbinţeala du
rerii şi ne 'miîngiîie mai dulce şi mai plăcut ca umbra ; ne dă mare mîngâiere
nu numai cînd avem pagubă de bani, nici numai cînd ne mor copiii, nici in
ailte 'necazuri asemănătoare, ici şi cînd păcătuim. Gînd un om cade, fiind cu
prins şi doborât de păcat, cînd îl mustră conştiinţa, amintindu-şi necontenit
păcatul, cînd este sufocat de tăria tristeţii, cînd arde în fiecare zi şi nu gă
se şte nici o mîngîiere, deşi-1 mîngîie mulţi, atunci, dacă intră în biserică, pe
nesimţite se m îngîie şi pleacă liniştit, auzind că mulţi sfinţi au căzut şi s-au
ridicat şi au ajuns din nou la cinstea de mai înainte. Ne ruşinăm de multe
ori să spunem oamenilor păcatele noastre ; dar chiar dacă le-am spune, mîngîierea lor nu ne e / de mare f o l o s ; dar când ne mîngîie Dumnezeu şi ne
atinge inima, atunci e izgonită iute toată tristeţea adusă de satana. De aceea
ne-au fost lăsate în scris căderile drepţilor, ca să cîştige din ele şi cei ce fac
fapte bune şi cei ce săvîrşesc păcate. Păcătosul nu-şi pierde nădejdea şi nu
se descurajează, când vede că un altul a căzu't, dar a putut să se ridice ia ră şi;
dreptul 'ajunge mai rîvnitor şi mai întărit, când vede că mulţi lalţii, cu mulî
mai buni ca el, au căzut; atunci, înţelepţit de teama căderii acelora, va il
totdeauna gata de luptă şi va avea mare grijă de el. Astfel, unul săvîrşeşte
virtutea, iar celălalt scapă de d e z n ă d e jd e ; unul stă tiare, celălalt se ridică iute
din cădere. Oînd un om ne -mângâie tristeţea, părem pentru o clipă uşuraţi;
1. Migne, Patrologia Greacă, voi. 49, col. 299—306.
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dar mai pe urmă tristeţea ne cuprinde ia r ă ş i; cînd, însă, ne- mîngîie Dum
nezeu, prin pilda altora ce au păcătuit şi s-au mîntuit pocăindu-se, atunci ni
.se face vădită bunătatea Lui, ca să nu ne mai îndoim de mântuirea noastră ;
pen'tru că mângâierea ce o primim e trainică şi adevărată. Ca şi în cazuri de
păcate, tot aşa şi în vreme de primejdie, vechile istorii ale Scripturii dau bune
leacuri celor întristaţi, tuturor celor ce vor să ţină seamă de ele. De ni s-ar
confisca averile, de-am fi calomniaţi, de-a.ni fi băgaţi la închisoare, de-am fi
biciuiţi, de-ar veni peste noi orice altă primejdie, iute putem să ne recăpătăm
curajul, cînd ne uităm la drepţii din Scriptură, care au îndurat aceleaşi .sufe
rinţe. Cînd eşti bolnav şi te uiţi la alţi bolnavi, boala ţi se ânrăutăţeşte, iar
adeseori capeţi o boală pe care n-o aveai. Unii de pildă s-au îmbolnăvit de
ochi numai pentru că s-au uitat la cei bolnavi de ochi. Cu sufletul nu-i aşa,
ci cu totul dimpotrivă ; dacă te gindeşti mereu la cei care au trecut prin ace
leaşi suferinţe ca şi tine, ţi se uşurează tristeţea pricinuită de necazuri. De
aceea şi Pavel îi mângâie pe credincioşi în acest chip, dîndu-le pildă nu numai
pe sfinţii din viaţă, ci p e icei răposaţi. Vorbind (evreilor, care erau gata să
se împiedice şi să cadă, le laduice lînainte pe bărbaţii sfinţi, pe Daniil, pe cei .
trei tineri, pe Ilie, pe Elisei, grăindu-le aşa : A u închis gurile leilor, au stins
puterea locului, au scăpat d e ascuţişul s ă b i e i 2, au îost ucişi cu p i e t r e 3, au
sulerit batjocuri şi biciuiri, încă şi lovituri şi t e m n i ţ ă 4 } au pribegit în pici de
oaie şi în piei de capră, fiind lipsiţi, strîmtoraţi, îndurînd rele, de care nu era
vrednică l u m e a 5. Suferinţele împărtăşite uşurează suferinţa ; şi după cum cînd
suferi singur un necaz, necazul este făTă mînglîiere, tot aşa cînd găseşti pe
un altul, care -a căzut în -aceliaşi necaz, necazul .ajunge im(ai uşor.
r

2.
Deci, ca să nu cădem doborîţi de toate necazurile ce vin pesle noi,
să fim cu mare luare aminte la istoriile din Scriptură. Vom lua din ele temei
de mare răbdare ; ne vor mîngîia nu numai prin aceea că cei din vechime' au
îndurat aceleaşi suferinţe ca şi noi, ci şi prin aceea că ne vor învăţa şi cum
să scăpăm de nenorocirile ce vin asupra noastră ; ne vor mai învăţa ca, după
trecerea furtunii, să ne păstrăm tihna, să nu ne trîndăvim, dar nici să ne
mândrim. Nu-i deloc de mirare ca un om lovit de necazuri să fie smerit şi
e v l a v i o s ; aşa e natura încercărilor; îi sileşte să facă asta, să se întristeze,
chiar pe cei cu inima de piatră. Dar un suflet cu adevărat evlavios, care are
necontenit in faţa ochilor pe Dumnezeu, nu-1 uită niciodată pe Dumnezeu,
după ce a scăpat de încercări, aşa-cu m îl uitau adesea iu d e ii; de aceea şi
profetul îşi bate joc de ei, spunându-le : Cînd îi ucidea pe ei îl c ă u t a u ; se
întorceau şi mînecau la D u m n e z e u 6 ; iar Moisi, cunoscîndu-le năravul, îi
îndemna adesea cu icuvintale : Cînd mănînci, cînd bei, cînd te saturi, ia aminte
de tine însuţi, să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul t ă u 7. Şi aceasta s-a şi în 
tâmplat ; că spune Scriptura : A mîncat Iacov, s-a îngrăşat, s-a lăţit şi a zvîrlit
din picioare cel i u b i t 8. De aceea sfinţii trebuie admiraţi nu
numai p e n 
tru că au fost aşa de evlavioşi şi de filozofi, în vremea cînd strîmlorarea era
în toată puterea ei,, ci şi pentru că au rămas tot aşa de sîrguitori şi tot aşa
de vrednici şi după trecerea furtunii, cînd s-au liniştit lucrurile. Un cal atunci
e de admirat cînd poate merge frumos fără frâu ; dai nu-i de loc de admirat
2. Evrei, XI, 33-34.
6. Psalmi LXXVII, 38.

3. Evrei, XI, 37.
4. Evrei, XI, 36.
5. Evrei, XI, 37-38.
7. Deuteronom VIII, 10-11.
8. Deuteronom XXXII, 15,
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cînd merge frumos stăpânit cu frîu şi icu z ă b a le ; mersul lui frumos trebuie pus
pe seama frîului, nu' pe seama firii deosebite a animalului. Tot aşa se poate
apune şi despre suflet. Nu-i deloc de admirat un suflet, care-i liniştit din pri
cina fri'cii ce-1 ameninţă; atunci să-mi arăţi filozofia sufletului şi toată buna
lui rmduiială, după c e au trecut încercările, după c e i-ai luat frîul friicii.
Dar tare mi-i teamă ca nu cumva vrînd să învinuiesc pe iudei, să nu învinuiesc felul nostru de vieţuire. Că şi noi facem la fel. Nu-i oare bi:serica prea
strîmtă din pricina mulţimii credincioşilor în zilele cînd sîntem zguduiţi de
foamete, de ciumă, de grindină, / de secetă, de foc, de năvala vrăjmaşilor ?
Atunci filozofia n-oastră e mare şi mare şi dispreţul lucrurilor din lumea aceas
ta ; atunci nu ne mai supără nici dragostea de avere, nici dorinţa de slavă,
nici dorul şi pofta de desfrînare, nici vreun «alt gînd păcătos, ci toţi -cinstim
pe Dumnezeu cu rugăciuni şi la crim i; atunci desfrînatul se cuminţeşte, cel cu
dor de răzbunare caută să se împace cu vrăjmaşul său, sgîrcitul se pleacă
spre milostenie, mîniosul şi 'arţăgosul ajunge smerit şi bun ; dar după ce Dum
nezeu împrăştie mînia aceea, după ce a îndepărtat furtuna şi a făcut linişte
după atîtea valuri, atunci ne întoarcem iarăşi la gîndurile şi faptele de mai
înainte. Eu, pe vremea încercărilor, nu încetam de n vă prezice toate acestea
şi de a vi le mărturisi mai d in a in te; dar cuvintele mele nu v-au folosit la
n im ic ; au trecut ca umbra şi ca visul. Atît de repede aţi izgonit din minte
-toate încercările acelea. De aceea mă tem acum mai mult decît atunci, c n
să nu atragem asupră-ne nenorociri mai mari decît cele dinainte şi să nu
primim de la Dumnezeu o lovitură de care n-am mai putea scăpa. Cînd un
om păcătuieşte des şi Dumnezeu îi trece cu vederea păcatele lui, dar el nu
cîştigă nimic de pe urma îndurării lui Dumnezeu şi nu se depărtează de
păcat, atunci atrage asupra lui cea mai mare nenorocire, care-1 striveşte desăvîrşit, că nu mai are vreme de pocăinţă. Aşa c u m s-a întîmplat cu Faraon.
Faraon s-a bucurat de îndelunga răbdare a lui Dumnezeu şi la întîia plagă şi
la a doua şi la a treia şi la a patra şi la plăgile de mai tîrziu ; dar pentru
că n-a ajuns mai bun, a fost în sfîrşit strivit şi a pierit cu toată oastea lu i 9.
A şa au păţit şi iudeii. De aceea şi Hristos, vrînd să arate că locuitorii Ierusa
limului au să piară şi că Ierusalimul are să fie pu-stiit, a spus : De cîtc ori
am voit să adun pe fiii tăi şi n-aţi voit. Iată v i sc lasă casa voastră pustie 10.
Mă tem să nu păţim şi noi aşa. Nu ne învăţăm minte nici din suferinţele
altora, nici din suferinţele noastre. Nu vă spun aceste cuvinte vouă celor acum
de faţă, ci şi celor care şi-au pierdut zelul lor de fiecare zi, celor care au
uitat necazurile de mai înainte, celor cărora nu încetam a le spune, spărgindu-ani p ie p tu l: «După ce vor trece încercările, să rămînă în sufletele noastre
amintirea încercărilor, pentru ca, amintindu-ne necontenit de binefacerea Iu:
Dumnezeu, să mulţumim neîncetat Celui ce ne-a făcut această facere de bine 4
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3.
A cestea vi le spuneam a tu n c i; vi le spun şi acum ; iar prin voi ace
lora. Să imităm pe sfinţii care n-au fost doborîţi de necazuri, dar nici n-au
-ajuns trîndavi, cînd au avut iarăşi viaţă liniştita, aşa cum au ajuns mult:
dintre noi, ca nişte corăbii uşoare, scufundate ^de orice val. Cînd a bîntui:
sărăcia, eram smeriţi şi cu capul p l e c a t ; dar după ce ne-am îmbogăţit, ia
răşi ne-am îngîmfat şi am ajuns neînchipuit d e nepăsători. De aceea, vă roc.
9. Ieşire XIV, 28.

10. Luca XIII, 34-35.

11. Evrei IV, 12.
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să lăsăm la o parle totii'l şi să ne punem în rînduială sufletele spre miîntuirea
fiecăruia din noi. dacă*sufletul / ni-i în bună rînduială, îndurăm cu uşurinţă,
de dragul poruncii Stăpânului şi nădejdii în El, nenorocirile ce ne-ar lovi, fie
foametea, fie boala, fie calomnia, fie pierderea averi'lor, fie orice altceva j
după cum iarăşi, dacă sufletul nostru nu-i împăcat cu Dumnezeu, grijile şi
multele supărări ne vor sfîşia viaţa, de-ar curge bogăţia pîrîu, de-am avea
copii, de-am avea bani cu nemiluita. Să nu umblăm dar după bogăţie, nici
să fugim de s ă r ă c ie ; ci fiecare să ne îngrijim înainte de toate de sufletul
n o str u ; să-l facem destoinic şi pentru chivernisirea vieţii de aici şi pentru
plecarea de aici. încă puţin şi se va face cercetarea fiecăruia dintre noi, oînd
toţi ne vom înfăţişa înaintea înfricoşătorului scaun de judecată a lui Hristos,
însoţiţi de faptele noastre, oînd cu ochii noştri vom vedea aci lacrimile orfa
nilor, colo desfrînările noastre neruşinate, cu care ne-am înebunit s u fle te le ;
ici suspinele văduvelor, colo purtarea nemiloasă faţă de săraci, jefuirea săr
manilor ; şi nu numai acestea şi cele asemenea acestora, ci şi faptele noastre
netrebnice, pe care le-am săvîrşit cu mintea. Că Hristos a spus că este Jude
cător al gîndurilor, Judecător al c u g e t e l o r 11; şi iarăşi că cercetează inimile
şi ră r u n ch ii 12 şi că răsplăteşte iiecă ru iaA u pă faptele l u i 13.
Cuvintele acestea le spune nu numai celor care trăiesc în lume, ci şi
celor care şi-au ridicat chilii în munţi, ca să ducă acolo viaţă sin gu ratecă ;
că unii ca aceştia nu sînt datori să-şi păzească numai trupurile lor de întinăciunea d estin ării, ci şi sufletul de orice poftă drăcească. Apostolul Pavel
nu vorbeşte numai femeilor, ci şi bărbaţilor şi întregii Biserici, spunînd că
sufletul celui ce trăieşte în
feciorie trebuie să fie sfînt şi cu trupul şi cu
d u h u l14; şi ia r ă ş i: înfăţişaţi trupurile v o a stre fecioară curată 15. Cum curată ?
N e a v î n d pată sau zbîrcitură 16. Că şi fecioarele acelea, care -au avut candelele
stinse 17, erau fecioare la trup, dar nu erau curate la in im ă ; chiar dacă nu le
stricase bărbatul, le stricase dragostea de b a n i; trupul le era curat, dar su
fletul le era plin de desfrînare, de gînduri rele cuibărite în el, de dragostea
de avuţii, de neomenie, de mînie, de invidie, de lene, de uitare, de m în d rie;
toate acestea pîngăreau sfinţenia fecioriei lor. De aceea şi Pavel s p u n e a :
Fecioara să fie sfîntă şi cu trupul şi cu d u h u l 18; şi ia r ă ş i: Să se înfăţişeze
fecioară curată lui H r i s t o s 19. După cum trupul se strică de desfrînare, tot aşa
•

S

şi sufletul se pângăreşte de gînduri drăceşti, de învăţături rele, de cugete n e
trebnice. Cel care spunel: «Siînt curat la trup», dar poartă în suflet pizmă
fratelui său, acela nu-i curat. Pizma i-a stricat fecioria. Tot aşa nu-i curat nici
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cel care umblă după slavă deşertă. Dorinţa de s!lavă i-a stricat fecioria. Odată
intrată această patimă în suflet, fecioria sufletului s-a dus. Cel care urăşte
pe fratele său este mai degrabă ucigaş dedît curat la trup şi suflet, decît
fecior. Pe scurt, îşi pierde fecioria orice om istăpiînit de o patimă rea. De
aceea Pavel a izgonit /toate aceste (amestecuri rele / îşi ne-a poruncit să fim
feciori în aşa chip, ca să nu priimim de bună voie* nici un gînd vrăjmaş în
sufletul nostru.
12. Psalmi VII, 10.
15. II Corinteni XI, 2.
18. I Corinteni VII, 34.

13. Matei XVI, 27.
14. I Corinteni VII, 34.
16. Efeseni V, 27.
17. Matei XXV, 1 -1 2 .
19. II Corinteni XI, 2.
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4.
Ce să vă mai sipun pe lîngă acestea? Să vă spun cum putem fi mi
luiţi de Dumnezeu, cum să ne mintuim ? Să vă .spun! Să suim totdeauna în
inima noastră rugăciunea şi roadele ei, adică smerenia şi blîndetea. în v ă ţa ţi
de Ia Mine, spune Hristos, că sînt blînd şi smerit cu inima şi v e ţ i avea odihnă
suiletelor voastre 20; iar David spune : Jertia lui Dumnezeu, duh umilit ; inimă
înirîntă şi smerită Dumnezeu nu o v a u r g i s i 21. Nimilc nu 'laudă şi iubeşte «atita
Dumnezeu ca sufletul blînd, smerit şi recunoscător. Ia şi tu dar aminte, frate !
' Cînd vezi că te loveşte şi te supără o nenorocire la care nu te aşteptai, nu
alerga la oameni, nu umbla după ajutor omenesc, ci la'să ia o parte pe toti
şi aleargă cu mintea il-a D'octorul sufletelor. Nmmai Cel ce -a plăsmuit inimiile
noastre deoseibi şi cunoaşte toate lucrurile n o a stre22, nu.ni/ai acela poate v in 
deca inima ; El poate să intre în conştiinţa noastră, să ne atingă inima şi să
ne mîngîie sufletul. Dacă nu ne mîngîie El inimile, mîngîierile omeneşti sînt
zadarnice şi fără de f o l o s ; după cum iarăşi, cînd ne mîngîie Dumnezeu nu
ne poate vătăma nimeni, de ne-ar necăji mii şi mii de oameni. Cînd Dumnezeu
întăreşte inima, nimeni n-o poate clătina.
Ştiind dar acestea, iubiţilor, să alergăm totdeauna la Dumnezeu, Care
vrea şi poate să ne scape de necazuri şi nenorociri. Cînd e vorba să rugăm
pe oameni, trebuie neapărat să dăm mai întîi ochii cu portarii lor, să rugăm
pe favoriţii şi linguşitorii lor, să batem oale lungă ; dar cînd e vorba să rugăm
pe Dumnezeu, nimic din toate a c e s t e a ; pe Dumnezeu II rugăm fără mijlo
citori, fără b a n i; El ne ascultă rugămintea fără cheltuieli. E de ajuns numai
să strigăm din inimă şi să vărsăim lacrimi ca să intrăm îndată la Dumnezeu şi
să-L atragem sp.re milă. Cînd rugăm pe un om de multe ori ne itemeim, ca nu
cumva să fie de fată un duşman sau un prieten sau unul din potrivnicii noştri,
. să audă cererea noastră şi să înfăţişeze spusele noastre altfel şi să strice drep
tatea. Cînd însă rogi pe Dumnezeu nu poti bănui nimic din acestea. Dumnezeu
ne spune : «Cînd vrei să Mă rogi, vino singur l/a Mine, fără să fie cineva de
fată, strigă cu inima, fără să mişti buzele!». Intră, spune Hristos, în cămara
t a ! închide uşa şi te roagă Tatălui tău întru a s c u n s ; şi Tatăl tău, Care v e d e
întru ascuns, îţi v a răsplăti la a r ă t a r e 23. Vezi ce cinste covîrşitoiare ? Dum
nezeu îţi spune : «Cînd Mă rogi să nu te vadă n im e n i! Dar cînd te cinstesc
Eu, aduc martoră întreaga lume pentru binefacerea ce-ti fac». Să ne convingă
dar aceste cuvinte, oa să nu ne rugăm de ochii lumii, nici împotriva duşma
nilor noş'tri şi nici să-L învăţăm pe Dumnezeu cum să ne ajute. Dacă apără
torilor şi avocaţilor le spunem numai pricina pentru care ne judecăm şi lăsăm
pe seama lor chipul apărării, să rânduiască el lucrurile noastre cum vor, apoi
cu mult mai mult trebuie să facem asta cu Dumnezeu. I-ai spus Lui pricins
305
ta ? I-ai spus ce ai păţit ? Nu-I mai spune cum să te ajute ! Dumnezeu / ştie
bine folosul tău. Sînt mulţi oameni, care pun în rugăciunile lor mii de cerer:.
spunînd : Doamne, dă-mi sănătate trupului, îndoieşte-mi averile, pedepseşte pe
duşmanul meu!», cereri pline de mu'ltă neso'cotintă. Trebuie să laşi la o parU
toate aceste cereri şi să te rogi lui Dumnezeu -aşa cum s-a rugat vameşul :
Dumnezeule, milostiv iii mie păcătosului / 24 şi Dumnezeu ştie cum să te ajut20. Matei XI, 29.
24. Luca XVIII, 13.

21. Psalmi L, 18.

22. Psalmi XXXII, 15.

23. Matei VI, 6.
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«Căutaţi, sipune Domnul, mai întîi împărăţia lui Dumnezeu şi toate acestea se
v o r adăuga v o u ă » 25. Aşadar, iubiţilor, aşa să filozofăm; să ne rugăm eu du
rere în suflet şi cu smerenie, bătîndu-ne pieptul ca şi vameşul şi vom dob'înd
ceea ce cerem ; dar dacă ne rugăm plini de mânie şi de furie, Dumnezeu se
va scârbi de noi şi ne va urî. Să ne zdrobim diar inima, ,să ne smerim su fle
tele ; să ne rugăm şi pentru noi, dar şi pentru duşmanii noştri. Dacă vrei să
îndupleci pe Judecător ca să vină în ajutorul sufletului tău şi să-L faci să
fie de partea ta, nu-L ruga niciodată împotriva duşmanului tău. Aşa este felul
de judecată al Judecătorului nostru. Face dreptate şi împlineşte cererile a
celora care se roagă pentru duşmani, care nu poartă în suflet dor de răzbu
nare, care nu se ridică împotriva duşmanilor lor. Şi eu cît se roagă mai mult
lui Dumnezeu aşa, cu atît Dumnezeu îi pedepseşte mai cumplit pe duşmanii

lor, dacă ei nu se Iasă de răutăţile lor, dacă nu se pocăiesc.
5.
Căutaţi, iubiţilor, să nu vă necăjiţi îndată şi să nu vă supăraţi, cînd
vă ocărăşte cineva, ci, filozofând, să mulţumiţi, aşteptând ajutorul Domnului.
N-ar putea oare Dumnezeu să ne dea cele bune înainte de a-L ruga?
N-ar putea oare să ne dăruiască o viaţă lipsită de dureri şi fără de necazuri ?
Da, dar n-o face din dragoste pentru noi.
%

—
necaz ?

Dar pentru ce îngăduie să avem neicazuri şi nu ne scapă iute de

Pentru ca noi să stăruim, cerîndu-I sprijinul Lui, ca să alergăm la El
şi să-L chemăm mereu în ajutor. Dum-nezeu trimite peste noi dureri trupeşti,
lipsă de roade, foamete, pentru ea siliţi de aceste strâmtorări să stăm totdeauna
cu ochii aţintiţi spre El şi aşa, datorită unor necazuri trecătoare, să moştenim
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viaţ.a cea netrecătoare.
iSîntem deci datori ca şi pentru necazuri să-I mulţumim lui Dumnezeu,
Care pe multe căi ne vindecă şi ne mîntuie sufletuil. Dacă oamenii ne fac un
bine cît de mic şi apoi fără voia noastră îi supărăm puţin, se supără că ne-au
făcut bine / şi îşi blesteamă zilele ; Dumnezeu, însă, nu-i aşa ; ci cîndfe e dis
preţuit şi ocărit după ce a făcut bine, se apără îndată şi dă socoteală celor
ce L-iau ocărit, grăind aşa : Poporul M e u , ce ţi-am făcut ţ i e 26. Iudeii nu voiau
să-L numească Dumnezeul lor, iar El nu înceta a-i numi popor al Său ; iudeii
respingeau stăipiînirea Lui, iar El nu-i tăgăduia, ci căuta să şi-i facă prieteni,
îi trăgea La El, spuinîndu-le: Poporul Meu, ce ţi-am făcut ţie ? Ţi-am fost oare
împovorător, greoi, de nesuferit ? Dar nici asta n-o poţi s p u n e ! Chiar dacă
aş fi fost aşa, nici atunci n-ar fi trebuit să te s b a ţ i! Care e fiul pe care nu-il
ceartă t a t ă l ? 27. Totuşi nici asta n-o puteţi spune!». Şi iarăşi, în altă parte,
Dumnezeu le spune : Ce greşeală au găsit părinţii voştri întru Mine ? 28. Mari
*

şi minunate sînt cuvintele acestea. Iată ce vrea să spună Dumnezeu cu cu
vintele : Cc am greşit ? Da, Dumnezeu îi întreabă pe o a m e n i: «Cu ce am gre
şit ?». ‘întrebare pe clare nici robii nu îndrăznesc s-o pună stăpânilor dor.
Şi Dumnezeu nu le s p u n e : «Cu c e v-arn greşit?», c i : Cu ce am greşit
părinţilor voştri ? «Dar voi, le spune Dumnezeu iudeilor, nici asta n-o puteţi
25. Matei VI, 33.

26. Miheia VI, 3.

27. Evrei XII, 7.

28. Uremia II, 5.
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spune, pentru că îmi păstraţi ură strămoşească. Că n-am dat prilej strămoşilor
voştri să-Mi învinuiască purtarea Mea de grijă, că l-aş fi trecut cu vederea
în vreo împrejurare mare sau mi'că». Şi Dumnezeu n-a s p u s : «Ce au avut
părinţii voştri?», c i: «Ce au găsit?». «Multe au căutat ei, spune Domnul, mult
au răscolit ei în atîţia' ani cît au fost sub călăuzirea Mea, dar n-au găsit gre
şeală întru Mine».
Pentru toate acestea, dar, să alergăm necontenit la D um n ezeu ; în orice
necaz să căutăm mîngîierea L u i; în orice nenorocire, mila Lui, izbăvirea L u i;
f

«

în orice încercare, ajutorul Lui. Oricît de mare ar fi răul, oricît de mari nenorocirile, Dumnezeu le poate pune capăt, le poate îndepărta. Nu numai atît,
ci bunătatea Lui ne va da şi toată tăria şi puterea şi slava cea bună şi sănă
tatea trupului şi filozofia sufletului şi bunele nădejdi şi putinţa de a nu păcă
tui iuite. Să nu murmurăm, dar, ca robii cei nerecunoscători, nici să învinuim
pe Stăpîn, c i - î n toate să-I mulţuimim şi o singură faptă să o socotim rea:
păcatul fată de El. Dacă vom fi însufleţiţi de astfel de ginduri fată de Dum
nezeu, nu va veni peste noi nici boala, nici sărăcia, nici necinstea, nici lipsa
de roade, nimic din cele ce par a fi pline de tristeţe, ci vom avea necontenit
bucurii curate şi sfinte şi vom dobîndi şi bunătăţile cele viitoare, cu harul şi
iubirea de oameni a Domnului nostru Iiisus Hristos, cu Care Tatălui slava, împre0

ună cu Sfînlul Duh, acum şi pururea şi în vacii veicilor, Amin.
Trad. de Pr. Prof. D. FECIORU

BUNA-CUVIINŢĂ

CREŞTINĂ

I. BUNA-CUV1INŢA ÎN BISERICA
Este de ştiut că unii dintre Sfinţii Părinţi ai Bisericii d'au în cărţile lor şi reguli
de bunăcuviinţă. Cel care s-a ocupat mai mult de aceasta este Sfîntul Clement A le
xandrinul (150—215). Două treimi din lucrarea sa Pedagogul sînt închinate bunei pur
tări a creştinului. Cartea a II -a şi a IlI-a a Pedagogului constituie un început de
manual de bunăcuviinţă creştină.
Primul manual de bunăcuviinţă creştină a fost alcătuit şi tipărit do către Erasmus
din Rotterdam de-abia la începutul secolului al XV-I-lea, sub t it lu l: De c ivilitate
morum puerilium. Cartea aceasta — mai bine-zis cărticică, pentru că nu este mare —
a fost tradusă şi adesea compilată în toa'te limbi’l e europene.
Anton Pann a cunoscut-o, căci în prefaţa H r i s t o i t i c i 1 sale scria :
A ceastă carte frumoasă
A fost întîi şi întîi scoasă
In limba cea latinească
A noastră cea strămoşească.
•I

Anton Pann dă sfaturi pentru cîntăreţul de strană, dar nu dă nici o regulă de
purtare pentru un credincios care cîntă împreună cu toţi cei ce se află în biserica
sau în cor, pentru că în vremea lui nu se cînta în comun în biserică şi nu existau
%
coruri.
Pentru că regulile de bunăcuviinţă se schimbă şi se în m u lţesc2, este nevoie ca
din cînd în cînd să fie «adunate şi iarăşi la Lume date», ceea ce facem şi noi în cele
ce, urmează.

1.
Pregătirea de acasă pentru venirea la biserică. — înainte de a pleca la bise
rică, trebuie să ne pregătim trupeşte şi sufleteşte.
a)
In fiecare zi ne spălăm, cu atît mai mult cînd ne pregătim să mergem la
biserică. Este de dorit % o spălare a întregului corp, o baie, de este cu putinţă. Sînt
creştini, în special bătrîni, care au un costum de haine pe care îl îmbracă numai
cînd merg la biserică. Tot cu acesta se şi înmormântează.
Orice om trebuie să aibă un rînd de haine pentru sărbătoare, pentru zilele cînd
nu munceşte şi merge să se plimbe, să se distreze. Hainele acestea se pot folosi
#

1. Hristoitie au şcoala moralului, care învaţă ţoale obiceiurile şi năravurile cele bune, compusă în
versuri de Anton Pan, profesor de muzică vocală al şcoalelor naţionale din Bucureşti, 1834, pag. 192. For
m at Biblioteca pentru toţi. Dc observat că, Pann îşi scrie numele cu un singur n. Anlon Pann se ser
veşte in verificarea sa şi dc unele traduceri greceşti ale cărţii lui Erasmus din Rotterdam, dc aceea păs
trează numirea dc IIpYjaxo'^Oeta = bunăcuviinţă, în grcccşlc ; D. Russo, Studii şi critice, Bucureşti, 1910.
2. Intre cărţile dc bunăcuviinţă apărute în limba română notăm : Adina, Bunăcuviinţă, apărută îna
inte de al doilea război mondial în Biblioteca pentru toţi. Aurel Tita-Tilică Dăncău, Mic îndreptar da
omenie, Bucureşti, 1947 ; Anca Bursan*Gh. Panco, De la cuviinţă la etichetă, Bucureşti, 1967 ; Dr. Gh.
Paschia : Buna-cuviinţă oglindită în proverbe şi maxime din toată lumea, Bucureşti, 1970; Dicţionar al
bunei-cuviinţc, Bucureşti, 1972 ; Povăţuiri pentru buna-cuviinţă (lordache Golcscu), bucureşti, 1975.
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foarte bine şi pentru mens la biserică. Dacă totuşi, cineva nu are alle haine decît
pe cele care le poar-tă zilnic, poate veni cu ele la biserică, cu condiţia să fie curate.
Genul feminin ştie că la biserică nu se vine cu buzele şi faţa vopsite, precum şi cu
hainele stropite cu parfumuri izbitoare. Este de preferat mirosul busuiocului, levenţicăi şi altor flori mirosito'are. «Femeile să se roage în îmbrăcăminte cuviincioasă, să
se împodobească cu sîială şi cu cuminţenie, nu cu împletituri de păr sau cu aur sau
cu mărgăritare sau cu veşm in te scumpe» 3 sau «Orice lemeie care se roagă cu capul
neacoperit îşi ruşinează capul» 4.
Fie că ne împărtăşim, fie că nu, la biserică mergem nemîn'caţi, pentru ca să
putem să ne concentrăm mai mult la rugăciune, să putem cânta şi să nu fim nevoiţi
să ieşim afară pentru necesităţi fireşti.
b)
Sufleteşte ne putem pregăti, căutând să plecăm împăcaţi cu cei de acasă
şi cu un examen de conştiinţă făcut în aşa fel îneît la biserică să putem mărturisi
înaintea lui Dumnezeu tot ce am făcut bun şi rău de la ultima dată cînd am fost la
biserică pină în acel moment. Să mu'lţumini lui Dumnezeu pentru toate câte ne-a
dat, să-I cerem iertare pentru greşeli şi să ne rugăm să ne ajute «cu harul şi iubirea
Sa» şi în viitor.
Despre felul cum trebuie să ne pregătim trupeşte şi sufleteşte, cînd venim la
biserică, Sfîntul Clement Alexandrinul, pe la începutul secolului al III-lea scrie : «La
biserică să vină atît femeia, cît şi bărbatul îmbrăcaţi cuviincios, cu mers netiejuit,
păstrînd tăcerea, stăpîniţi de «dragoste frăţească», curaţi la trup, curaţi la inimă,
pregătiţi ca să se roage lui Dumnezeu» 5.
2. închinarea pe Ia sfintele icoane. — Cînd intrăm în biserică, să ne facem
semnul Sfintei cruci şi să zicem în gind o scurtă rugăciune : «Dumnezeule, milostiv
fii mie păcătosului», sau «Doamne, miluieşte-mă !».
Dacă preotul n-a început slujba — orice slujbă — , mergem şi ne închinăm la
icoanele împărăteşti de pe catapeteasma Sfântului altar. La icoana Mîntuiitorului, zi
cem : «Doamne, Iisuse Hristoase', Fiul lui Dumnezeu mîntuieşte-mă !». La icoana Maicii
Domnului, spunem : «Preasfîntă Născătoare de Dumnezeuy miluieşte-mă !». La icoanele
sfinţilor, zicem : «Sfinte (N) roagă-te Iui Dumnezeu pentru mine /». La icoana de pe
tetrapod spunem : «Sfinte (pronunţăm numele sfîntului care este pictat pe icoană)
roagă-te lui Dumnezeu pentru mine /». După rugăciune şi facerea semnului Sfintei cruci
pe faţă, sărutăm sfîntă icoană. Nu vom zăbovi rostind multe rugăciuni la icoane, ca
să dăm rând să se închine şi alţii.
După închinare pe la icoane, ne ducem şi ne ocupăm un loc liber în strană,
pe scaun sau în picioare, în partea dreaptă a bisericii, în rîndul bărbaţilor, iar fe
meile în partea stingă a bisericii (naosului), în rîndul femeilor.
Dacă slujba — orice slujbă — este începută cînd intrăm în biserică, nu ne
mai ducem să ne închinăm pe la icoane, ca să nu deranjăm lumea prin zgomotul
paşilor sau cu atragerea atenţiei, ci ne ducem şi ne luăm locul cuvenit în rîndul băr
baţilor ori al femeilor, după genul din care facem parte. Cei ce cîntă vor merge la
locul rezervai lor.

3. Luminări. — Lumina

luminărilor

este

simbolul

curăţiei,

al

luminii

celei

necreate a lui Dumnezeu. Cine vrea să aprindă luminări trebuie să ştie că, în bise
3. I Tim. II, 9.
4. I Cor. XI, 5.
5. Clement Alexandrinul, Pedagogul, III, 11. Traducere de Dr. N. I. Ştefănescu, Bucurcşti, 1939.
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rică se aiprind luminări atît pentru vii cît şi pentru morţi. Luminările .se aprind îna
inte de a ne închina pe la icoane sau după ce ne-am închinat. Se aprind luminări de
ceară* sau din cele recomandate de preot.
Dacă este începută slujba, cînd intrăm în biserică, nu v o m merge să aprindem
luminări în sfeşnicele din faţa Sfîntului altar, ca să nu tuilburăm lumea, ci în cele
mai apropiate sfeşnice de uşa de la intrare in p ron aos6. Aprinderea luminărilor ca
şi aducerea darurilor : vin, prescuri, untdelemn etc., nu sînt obligatorii, ci benevole
pentru toţi credincioşii.
4. Metanii. — Ortodocşii fac în biserică două feluri de metanii : a) metania
mare, atingind pămîntu'l cu genunchii, mîinile şi fru n tea; b) metania mică, cu ple
carea corpului pină la brîu şi mîinile la piept sau în jos pe lîngă corp. înaintea
fiecărei metanii se face semnul Sfintei cruci pe faţă.
Duminica, fiind zi de bucurie, în cinstea învierii Domnului Hristos, nu se pleacă
genunchii. La fel şi în zilele Cincizecimii, adiică de la Paşti pînă la Rusalii (canonul
20 al Sinodului I ecumenic). Se îngăduie însă, metanii mici. în celelalte zile ale
săptămânii, şi mai ales în timpul Postului mare, se fac metanii mari, semn al pocă
inţei şi al întristării.
Metaniile se fac odată cu închinarea pe la icoane, înainte de începerea slujbei
sau după slujbă. Nu sînt însă obligatorii, numai cine vrea şi poate. Cei suferinzi
să nu fie întistaţi că nu pot face metanii.'
5. Pînă cinci se <aduc daruri şi pomelnice la Slintul altar ? — Unii credincioşi
obişnuiesc să aducă în dar la Sfîntul altar vin curat şi prescuri din pîine dospită,
care servesc preotului pentru pregătirea Sfintei împărtăşanii. A cestea trebuie să se
aducă înainte de începerea utreniei, căci atunci se pregătesc Cinstitele daruri la
Sfînta proscomidie.
Cei ce aduc pomelnice la Sfîntul altar le pot aduce pînă la ieşirea cu Cinstitele
daruri la Sfînta liturghie a Sfântului Ioan Gură de Anr şi a Sfîntului Vasile col
Mare, pentru că numai pină atunci se pomenesc la sf. proscomidie. De aici înainte,
preotul este concentrat în rugătjunile premergătoare sfinţirii darurilor şi nu trebuie
să fie deranjat.
6. Se bate in uşa Stintului altar ? — Răspunsul este s c u r t: nu se bate, pentru
că : a) Pe uşă este pictată icoana unui înger şi este o necuviinţă să batem într-o
icoană. Dacă toţi ciţi vin la altar ar bate în icoană, în câţiva ani s-ar strica pictura
de pe ea ; b) Preotul, după ce a început slujba utreniei sau a Sfintei liturghii, este
în continuu ocupat cu rugăciuni şi pomeniri, aşa că nu trebuie întrerupt prin bătăi
în uşă. între rugăciuni, el are grijă să vie la uşă şi să primească darurile sau p o 
melnicele credincioşilor.
7. Cînd ne ridicăm de pe scaune ? — în mod obişnuit, în bisericile ortodoxe, cre
dincioşii aoi asistat la slujbe stînd în picioare, pentru ca să fie mai atenţi la rugăciuni.
Numai bătrînii şi suferinzii au stat în străni. -în timpul nostru, âncepînd să se -introducă
scaune şi bănci, mai ‘ales in (bisericile de la oraşe, s e pune întrebarea : cînd trebuie
să se ridice de pe scaune sau bănci credincioşii, mai ales in timpul Sfintei iliiturghii ?
6.
La unele biserici
lare, cu acoperăminte conicc de
care fac legătură cu tuburile de
Jc la luminări su iasă afară, să

s-au confecţionat şi aşezat în pronaos sfeşnice de metal, patrate ori dreptunghiu
tablă — în felul baldachinelor — prevăzute în vîrf cu burlane de tablă,
aerisire din zid, ca la coşuri, sau se scot pe fereastră, pentru ca fumul
nu se mai afume pictura. Practica merită a fi imitată.
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In general, credincioşii trebuie să se ridice de pe -scaune ori băiuci, cei din strane
chiar să coboare de pe piedestal, dacă este cu putinţă, ori de cîte ori preotul binecuvintează, citeşte Sfîntă Evanghelie sau face vreo ieşire din Sfîntul altar, adică la m o 
mentele c e le mai de seamă.
Notăm -aceste momente numai la Sflnta liturghie : Ta binecuvântarea de la înce
put, la ieşirea cu Sfânta Evanghelie, la citirea Apostolului îşi Evangheliei, la ieşirea
cu Cinstitele daruri. In timpul cînd preotul zice «Luaţi, mîncaţi...» «Beţi dintru acesta
toţi...» şi a cîntărilor : Pre Tine Te lăudăm, Cuvine-se cu adevărat (axionul), Unul slînt
şi in timpul rugăciunii Tatăl nostru. De asemenea, ori de oiţe ori -binecuvintează sdu
cădeşte preotul. In timpi cădirii, credincioşii în (picioare, s e ‘întorc cu faţa către cel
ce cădeşte şi se inctină uşor.
8. Cum şi cînd ne închinăm în biserică ? — Mărturisirea ortodoxă ne Învaţă să
ne închinăm a s t f e l: «Punînd pe frunte primele trei d e g ete ale mîinii drepte, să zicem :
«în numele Tatălui», apoi dînd drumul mîinii drept în jos pe piept zicem : «Şi al Fiu
lui», de aici mutînd mîna pe umărul drept şi dueîndu-o pe stîngul, să zicem : «Şi al
Sfîntului Duh». Coborînd apoi mîna pe lîngă corp să încheiem cu c u v î n t u l : «Amin».
Cuvîntul «amin» înseamnă «aşa să fie».
In biserică este frumos ca toţi să se închine odată. Pentru aceasta, trebuie să
urmărim pe preot icind s e închină el sau când zice cuvintele : A l Tatălui şi al Fiului şi
al Sfîntului Duh. De asemenea să fim latenţi pentru a ne închina atunci cind rostesc
aceste cuvinte cîntăreţii sau cînd c în tă : Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, cînd
cîntă ei ori corul. închinările la bunul pliac al fiecăruia, cu jumătăţi de cruce făcută
alandala pc piept dovedesc necunoaştere a ritualului ortodox ori automatizare,, neaten
ţie la slujbele ce se fac în biserică.
9. Cînd se sărută Sfîntă Evanghelie ? — Sfîntă Evanghelie cuprinde viaţa, învă
ţăturile şi faptele Mîntuitorului, aşa cum 'au fost scrise de ucenicii Săi. Pentru noi,
Cartea aceasta este sfîntă şi o cinstim cum am cinsti pe Hristos, dacă ar fi de faţă
Pentru aceasta o şi sărutăm, cînd preotul o aşează duminica, în timpul Utreniei, în
mijlocul bisericii.
Nu trebuie să ne 'ducem să sărutăm Sfîntă Evanghelie, după ce preotul o citeşte
în faţa uşilor împărăteşti, în timpul Sfintei liturghii, ca să -nu s e producă îmbulzeală
sau supărare din partea celor ce nu ajung s-o sărute, preotul trebui-nd să se retragă
îndată în 'altar, spre a continua Sfîntă liturghie.
10. Se ating Cinstitele daruri ? — Unii credincioşi îşi părăsesc locurile pentru
ca să vie să atingă cu capul Cinstitele daruri, cînd preotul iese cu acestea din Sfîntul
altar, în timpul Sfintei liturghii, spre a le aduce d e la prosoomidie la Sfinţita masă.
Prin părăsirea locurilor se face z'arvă In ‘b iserică, iar prin atingerea cu capul de Sfîntul
potir şi Sfîntul disc numai a unora, se produce invidie din partea celor c e n-au apucat
să se atingă, căci preotul n-are timp să istea în mijlocul 'bisericii, trebuind isă se îna
poieze în altar şi să continuie Sfîntă liturghie.
Pentru a s e evita z'arva şi invidi-a în biserică, este ibine ca fiecare credincios să
stea smerit la locul lui, cînd se face ieşirea cu Cinstitele daruri la Sfîntă liturghie,
ridicindu-se doar în picioare, dacă a stat pe scaun pînă atunci.
11. Cum trebuie să ţinem mîinile în biserică? — Dacă stăm In picioare, mîiniîe
vor fi aduse în faţă şi după ce le-am lăsat în jos, în lungimea lor naturală, aşezăc:
palma dreptei peste dosul palmei stingi, în aşa fel ca să se formeze o cruce. La fel
vor fi iţinute, oînd stăm pe scaun ori pe bancă.

' ÎNDRUMĂRI PASTORALE

969

A ceasta este ţinuta 'de 'asistenţă. Oînd ne rugăm sau ne 'concentrăm în rugăciune,
singuri sau împreună cu preotul, la momente de seam ă din Sfîntă liturghie, cum este
în timpul c în tă r ii: Pre Tine Te lăudăm, ştiut fiind, c ă ’ atunci se sfinţesc darurile in
altar, aşezăm palma mâinii drepte -peste palma mîinii stingi lîn formă de cruce şi lîn
forma aceasta ţinem palm ele în drepţii,1 pieptului. 'In nici un caz, în biserică nu se
ţin mîinile la spate sau în şolduri.
12. Se salută şi se v o r b e ş t e în biserică ? Dacă am .venit înainte de începerea
slujbei în biserică, după ce ne-'am închinat pe la icoane — cel puţin la cea de pe
tetr.apod — dueîndu-ne să ne ocuipăm locul, putem să salutăm pe cunoscuţi printr-o
înclinare din cap şi chiar să le str.îngem mina. Se ipot spune şi cîteva cuvinte 'în
şoaptă, dacă este. neapărată nevoie şi dacă nu se stingheresc cei ce s e închină şi se
roagă pe la icoane. 'în timpul slujbei nu se s-alută şi nu se vorbeşte în 'biserică. Bise
rica este loc de învăţătură, nu de c o n v e r s a ţ i i 7, zice Sfiîntul Ioan Gură de Aur.
în biserică nu se întoarce capul iîntr parte sau în alta, spre a vedea pe cei din
jur şi pe cei ce intră şi ies. Atenţia tuturor trebuie concentrată asupra celor ce se
citesc, se spun sau se cîntă de preot, de cîntăreţi ori de cor. Bunul creştin va repeta
în gînd cele c e aude, iar în bisericile unde toată lumea cîntă, -va oînta şi el, dacă
poate, iar dacă nu poate, va fredona uşor în ton şi cadenţă cu cei c e cîntă. Cine va
face astfel, va ilua parte activă la rugăciunea publică, căci imnele cîntale sînt rugă
ciuni cîntate, gîndurile nu-i vor zbura 'în afara bisericii, nu se va plictisi, nu va avea
timp de vorbă cu vecinii.
- 0

13. Se iau flori din biserică ? — Ca semn al pietăţii şi cinstirii faţă de sfinţi, cre
dincioşii aduc flori La biserică şi le aşează pe la icoane. Florile acestea trebuie să
rămînă acolo pînă se usucă. Ele sînt daruri simbolico pentru sfinţi şi nimeni n-are
dreptul să le ia de acolo, căci ar supăra pe cei ce le-au adus, ar provoca îngrămă
dire, îmbulzeală ori invidie din partea celor c e nu apucă să ia.
Ramurile de salcie l'a Florii şi frunzele de lei sau de nuc la Rusalii smt binecuvîntate de preot. Ele se împart tuturor şi se iau .în ordine şi linişte.
14. Se părăseşte biserica în timpul Siintci liturghii ? — Cine vine la biserică
trebuie să stea pînă se termină slujba. Nu se părăseşte 'biserica în timpul Sfintei litur
ghii, deoît în cazuri excepţionale şi atunci discret, fără a deranja pe cineva di'ntre
auditorii vecini. Strămoşii noştri nu admiteau nici o excepţie. Cronicarul Miron Coistin
spune despre Ieremia Movilă, domnul Moldovei (1595— 160G), că era în bi-serică la
Sfîntă liturghie, cînd s-a dat de ştire că Răzvan, care voia să-i ia tronul, se apropia
întovărăşit de o puternică oaste duşmană. Ieremia n-a voit să iasă din biserică pînă
c e nu s-a terminat Sfîntă liturghie. Cînd a ieşit, şi-a orînduit oastea şi a (biruit pe
duşman 8.
♦

15.
Mirul şi anaiora. — Mirul este untdelemn sfinţit în mod special sau rămas
de la taina Sfîntului Maslu. Anafora este pîine 'binecuvîntată din prescurile ce au
servit pentru pregătirea Sfintei împărtăşanii, sau pîine binecuvîntată în timpul cîntării
Axionului la Sfîntă liturghie.
7. Ioan Chrisostom, Comentariile sau explicarea Epistolei I C.orinteni, Omilia 56. Trad. de Arhim.
Theodosie Athanasiu, Bucureşti, 1908.
8. Miron Costin, Letopiseţul Ţarăi Moldovei, capul 1. Ediţie îngrijită de Ioan Şt. Petre, Editura
Cugetarea, Bucureşti (fără dată), p. 68.
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Se miruieşte şi se dă anaforă numai la sfîrşitul Sfintei liturghji, în bisericile
unde este acest obicei. Anafora se ia numai ipe nemîncate, atît -în biserică cit şi acasă,
după rugăciunea de dimineaţă.
10.
Cîntarea în comun şi corul. — Cel ce cîntă cu toată lumea in biserică — şi
este bine să caute toţi — să i:a aminte ca să cînte în acelaşi ton, să nu cînte mai tare
decît ceilalţi, să nu înceapă mai 'înainte sau să rămînă în urma altora, cînd se termină
cîntarea. Dacă nu ştie să cînte o cîntare, să fredoneze numai, dar încet şi cu urechea
la vecinul care cîntă bine. Nu este îngăduit coriştilor a discuta între ei sau a sta pe
balustrada cafasului în itimpul cînd se citeşte Apostolul, Evanghelia, Cazania ori se
predică.
17. La predică. — In timpul predicii ‘s au cazaniei, toţi cei de faţă trebuie să fie
a t e n ţ i9. Nu se fac gesturi de aprobare sau dezaprobare a celor c e se spun. Nu se
comentează cu vecinul c e le auzite. Se poate să nu-te intereiseze cele c e ţi se spun ori
ţi s e citesc ; le cunoşti, c-ai mai auzit, le-ai citit undeva. Nu s e spune vecinilor acest
lucru, întrerupîndu-le atenţia. Nu se fac semne de nerăbdare. «Sa ascultăm cu frică
şi sfială cele c e se propovăduiesc în biserică !» 10, ne sfătuieşte sfîntul Ioan Gură de
Aur, cel mai mare predicator al Bisericii Ortodoxe.
Gîndeşte-te că afară din biserică, pe drum, acasă, s-ar putea ca cineva să ite în 
trebe despre c e le ce s-au citit fin Sfînta Evanghelie, în Apostol, în Cazanie ori s-au
spus la predică. Buna-cuviinţă creştină te obligă să răspunzi cu toată- bunăvoinţa, îm
părtăşind şi altora învăţăturile auzite. Şi răspunzi cu bunăvoinţă, cînd ai ce răspunde;
iar ca să ai c e răspunde, (trebuie să iei cu toată luarea aminte ce ţi se dă în biserică,
mai ales că ţi se dă cu dragoste şi în mod gratuit. In dar aţi luat, în dar să d a ţ i !
Pr. Dr. GH. PASCHIA

f

i
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9. în privinfa atenţiei la predică, Erasmus din Rotterdam dă următorul sfat : «îndreaptă-ţi ochii
spre predicator, acolo să-ţi fie atente urechile ; tot sufletul tău ţi-1 aţinteşte cu respect la ce spune el,
căci nu ascultaţi un om, ci pe Dumnezeu, care-ţi vorbeşte prin gura unui om»' (De civilitate moruni puerilium, cap. III, Paris, 1877).
10. Ioan Chrisostom, Comentariile sau explicarea Epistolei îl Tesalonicieni, Omilia a Il-a. Tradu
cere de Arhim. Th. Athanasiu, Bucureşti, 1905.,
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ORGANIZAREA ECLEZIASTICĂ A ROMÂNILOR DIN DOBROGEA
ÎN TIMPUL STĂPÎNIRII OTOMANE
De-a lungul celor 460 de ani de stăpînire otomană, pînă la 1877, organizarea Bise
ricii Ortodoxe Române -din Dobrogea a cunoscut o serie de Irăisături specifice, deter
minate îndeosebi de existenţa unei dominaţii străine, în «cadrul căreia religia creştină
era doar tolerată. .în tot acest timp, biserica ortodoxă dobrogeană a rămas în subordinea Patriarhiei de la Constantinopol, avînd însă eparhii proprii. Dintre 'acestea, cea
mai importantă a fost Mitropolia Dîrstorului (Dristrei), oare a 'avut o existenţă neîn
treruptă 1 ; apoi, de la 1830, pentru părţile de nord ale Dobrogei, s-a creat un nou
tor cheltuieli erau acoperite din impozitele ecleziaistice, de mai multe fe lu r i7, pe care
dobrogeni au obţinut de Ha Patriarhia ecumenică dreptul de a avea o episcopie a lor,
cu sediul la Măcin, dar, datorită evenimentelor care au urmat, această hotărîre nu
s-a mai putut pune în practică 3.
Cadrul organizatoric al Bisericii Ortodoxe din Imperiul otoman a fost stabilit,
în linii generale, încă din se colul :al XV-lea, după cucerirea Conistantinopolului de
către sultanul Mehmed II. Conducătorii eparhiilor aveau o serie de obligaţii finan
ciare atît (faţă de patriarhul ecumenic, cît şi faţă de fiscul otoman, îndeosebi pentru
obţinerea brevetului de învestitură ( b e r a t ) 4. Se adăugau apoi cheltuielile administra
ţiei eparhiei, oa şi c e le proprii ale ierarhilor5. Dregătorii turci locali pretindeau, de
asemenea, anumite sume de ibani, suib diverse pretexte 6. Cea mai mare parte :a aces
tor cheltuieli erau acoperite din impozitele ecleziastice, de mai multe fe lu r i7, p e.ca re
fiecare 'mitropolit şi episcop era autorizat să le perceapă de la populaţia ortodoxă
din eparhia s a 8. In această acţiune, ierarhii s e bucurau de sprijinul autorităţilor oto
m a n e 9 şi chiar de dreptul de a fi escortaţi de militari turci, aşa-numiţl ca wi ş i 10.
«

1. Tudor Matcescu, Lcs dioc&ses orthodoxes de la Dobroiidja sous la domination ottomane, în
«Balkan Sludies», XIII, Thessaloniki, 1972, nr. 2, p. 280—289.
2. lbidem, p. 289—290.
3. Idem, Date despre viata bisericească a Dobrogei înainte de 1877, în «Biserica Ortodoxă Română»,
XCII (1974), nr. 9 -1 0 , p. 1258-1260.
4. Zotu, Aşa-numita schismă bulgară, în «Biserica Ortodoxă Română», VI (1882), nr. 10, p. 601 ;
Josef Kabrda, Lcs documents turcs relatifs anx impâts ecclesiastique prâlevâs sur la population bulgare
du XVlI-e siecle, în «Archiv Oricntâlri», XXIII, Praha, 1955, nr. 1—2, p< 139.
5. Josef Kabrda, op. cit., p. 139, 146.
6. lbidem, p. 145.
7. lbidem, p. 147—148 ; Zotu, op. cit., p. 601.
x 8. Josef Kabrda, op. cit., p. 145.
9. lbidem.
10. Gh. Rădulescu, Starea religioasă a Dobrogei în decursul vremurilor, Bucureşti, 1904, p. 120.
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Principalul impozit datorat mitropolitului sau episcopului era j i t i a 11 (denumire
care derivă de la cuvîntul -turcesc, zitiye), despre care avem ştiri, pentru alte părţi
ale Imperiului otoman, în'că de la începutul secolului .al 'XVII-lea12. In unele locuri
ale Dobrogei, această-dare mai era numită şi v l ă d i c i e 13. Era plătită de fiecare cap
de familie 14 şi, la 1850, după cum avea prilejul să constate Ion Ionescu de la Brad,
se ridica la 6 lei şi jumătate pe >an 1S. Uneori ajungea însă chiar la o l i r ă 16. Cazurile
de iertare de jitie erau foarte rare. In statistica satului Bugeac, întocmită la 1874,
din iniţiativa învăţătorului Costache Petrescu din Silistra, găsim în încheiere : «Vlădicia s-a strîns şi s-au iertat 3 bătnîni şi 3 săraci» 17. Pentru cei care nu puteau să
plătească răspundeau preoţii, dar cum şi aceştia erau de obicei săraci, răspundea cu
averea proprie en o ria şu l18. Cînd întreaga populaţie a unei localităţi nu putea 'achita
darea, biserica putea fi închisă şi asupra satului s e arunca afurisenia 19, practică ce
dădea naştere uneori La abuzuri20. Puteau interveni însă diverse situaţii cînd credincioşii nu puteau să plătească această dare. Astfel, în 1715, mitropolitul. Dristrei Ierotei
(Ioan Comnen) scria că mai multe localităţi din eparhia sa fuseseră jefuite de tătari,
ceea ce îl punea în imposibilitatea de -a-şi strînge dările cuvenite pe anul acela, fiind
nevoit să 'împrumute o sumă de bani, pentru ia s e achita de obligaţiile care-i re
veneau 21.
%

Pentfu -a putea trece la încasarea jitiei, conducătorii eparhiilor aveau nevoie,
în fiecare an, de un firman special din partea su ltan u lu i22. Urma apoi perceperea,
care, după relatările unui bătrîn preot dobrogean, Voicu Mihail, mort în anul 1902,
se făcea în felul următor : Un trimis al ierarhului venea în fiecare localitate a epar
hiei respective pentru a întocmi «catagrafia birnicilor», după care anunţa data la
care urma să sosească prelatul, dînd dispoziţie preotului să se îngrijească pînă atunci
de strîngerea dării. Mitropolitul (sau episcopul) trecea apoi prin fiecare sat, de obicei
într-un faeton, înconjurat de preoţi- şi cavaşi, rămînînd pînă cînd erau strînşi banii de
la toţi s ă te n ii23.
/

In Dobrogea, ea şi în alto părţi a'le Imperiului otoman, situaţia preoţilor er?î
des'tul de grea. Dealtfel, în c e le mai multe cazuri, ei îşi lucrau singuri pămîntul,
nedeosebindu-se de ţărani decît prin faptul că purtau potcap şi b a rb ă 24. Uneori
aveau de suferit abuzurile mitropolitului sau episcopului căruia îi erau- subordonaţi,
nepiitîndu-se plînge împotriva l u i 25. Hirotonirea lor se făcea de către arhierei lo€

11. Ibidem, p. 119.
12. Josef Kabrda, op. cit., p. 148.
13. Ioan N. Roman, Pagini din istoria culturii româneşti în Dobrogea înainte de J877, în «Analele
Dobrogei», I (1920), nr. 3, p. 384, 392.
14. Gh. Rădulescu, op. cit., p. 119.
15. Victor Slăvescu, Corespondenţa între Ion Ionescu de la Brad şi Ion Ghica, 1846—1874, publicaşi
de..., Bucureşti, 1943, p. 69, 123.
16. Gh. Rădulescu, op. cit., p. 121.
17. Ion N. Roman, .op. cit., p. 392.
18. Gh. Rădulescu, op. cit., p. 120—121 ; C. Teodorescu, Din trecutul Dobrogei, Bucureşti, 18^7,
p. 17-18.
19. Zotu, op. cit., p. 601.
20. Victor Slăvescu, op. cit., p. 103.
21. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, voi. XIV, partea I-a, Bucureşti, 1315.
p. 686.
22. Ibidem.
23. Gh. Rădulescu, op. cit., p. 119—120.
24. Zotu, op. citry p. 601.
25. Ibidem.
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cald26. Se plătea însă o taxă ridicată27, care, la 1850, era de 1500 pînă la 3000 de
l e i 28. De obicei, candidaţii abia ştiau să c ite a s c ă 29, dar, aşa cum observa Ion Ionescu
de la Brad, cu cît ştiau mai puţină carte, cu atît trebuia să plătească mai m u lt30.
Venitul preoţilor nu era prea mare. El consta, an primul rînd, din plata slujbelor,
religioase, fixate printr-un contract sau angajament care s e încheia cu s a t u l 31. în
.al doilea rînd, preotul primea din partea enoriaşilor, în fiecare toamnă, hacul, care
era o dare în produse 32. La rîndul lor, preoţii erau obligaţi să plătească o anumită
sumă anuală mitropolitului s'au ep iscop u lu i33. La 1850, preoţii din eparhia Dîrstorului
plăteau mitropolitului peste 500 de lei pe an «dajdie» 34.
Conducătorii eparhiilor din Dobrogea erau numiţi totdeauna din rîndurile gre
c ilo r 35, dar unii preoţi români .au ajuns totuşi să dobîndească funcţii bisericeşti su p e
rioare. Astfel, Ioan Ionescu de la Brad ne spune, la 1850, că «'arhiepiscopul» de la
Tulcea ridicase «'în cin» pe preotul român din satul Calica, pe care-d adusese în
o r a ş 36. La 1869, popa Radu din Silistr-a avea rangul de protopop 37. Cuiînd după acee^,
este numit în această funcţie preotul român Christu Zaharia a8. în sfîrşit, prin 1860,
ajunge mitropolit al Dristrei Grigore, un român tran silvăn ean 39.

1

Din punct de vedere religios, românii din Dobrogea erau organizaţi în com u
nităţi b isericeşti40, lîn fruntea fiecăruia <afiîndu-se un exarh (exar sau icsariu), ales
dintre sătenii mai înstăriţi şi dintre icei care se bucurau de mai multă autoritate în
faţa celorlalţi locu itori41. El era totodată epitropul bisericii îşi se îngrijea de ^întreţi
nerea lăcaşului, de strîngerea hacului pentru preoţi .şi d a sc ă li42, c a ' şi de găzduirea
mitropolitului sau episcopului, cu prilejul încasării jitiei, fiind scutit, în schimb, de
unele o b lig a ţii43.
Se ştie că bisericile din Babadag îşi Cernavoda aveau, încă din a doua jumă
tate a secolului .al XVIII-lea, epitropi, aceştia fiind autorizaţi să ridice sum ele anuale
26. Ibidem ; G. V. Niculescu, Pr.oîopopia judeţului Tidcea. Dare de seamă..., Bucureşti, 1906, p. 21.
27. Zotu, op. cit., p. 601.
28. Victor Slăvescu, op. cit., p. 129.
29. Zotu, op. cit., p. 601. Satele mai bogate s-au îngrijit însă să aibă preoţi cu pregătirea cores
punzătoare, pe care, de regulă, îi aduceau din stînga Dunării.
30. Victor Slăvescu, op. cit., p. 129.
31. Gh. Rădulescu, op. cit., p. 121.
32. Ibidem.
33. Josef Kabrda, op. cit., p. 149.
34. Victor Slăvescu, op. cit., p. 69.
35. Tudor Mateescu, Les diocâses orhodoxes de la Dobroudja..., p. 292.
36. Victor Slăvescu, op. cit., p. 104.
37. P. P. Panaitescu, Originea populaţiei în Dobrogea nouă, Bucureşti, 1940, p. 37.
*
38. N. Cartojan, Un document privitor la istoria culturii româneşti în Dobrogea înainte de anexare,
In «Arhiva Dobrogei», II (1919), nr. 1, p. 74.
39. Ibidem.
40. Tudor Mateescu, Les diocâses ,orthodoxes de la Dobroudja..., p. 293—299.
41. Gh. Rădulescu, op. cit., p. 120.
42. N. Iorga, Sate şi oameni din Dobrogea la 1859, în «Analele Dobrogei»,
III (1922), nr. 1, p.
30—31 ; idem, O condică de pomeni dobrogeană în 1859, în «Revista istorică», XI(1925), nr. 7—9, p. 214.
43. Gh. Rădulescu, op. cit., p. 120.
2 . O. R. -
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dăruite acestor lăcaşuri de către domnii Ţării R om âneşti44; iPentru unele localităţi
s-au ipu'tut întocmi, după date locale, lista epitropildr, ca de exemplu, pentru Na liban t
(începînd din anul 1833) 45 şi pentru Zebil (dinainte de 1848) 46. La Macin era exarh,
pe la 1834, Gheorghe Vulpe, la care trăgeau atît vlădicii, cînd veneau pentru strîngerea jitiei, cît şi paşa de la R u şciu c47. La Beştepe M oldovenească (azi Mahmudia)
era epiitrop N edelcu Gîscă, rămas In această ifuncţie şi după mutarea forţată, în 1830,
a românilor de .acolo la Tulcea, unde apoi lîi urmează fiul său, Vasile G îs c ă 48. în
acest oraş, prin 1867— 1868, ciînd se construia actuala' catedrală «Sfintuil Nicolae»,
<
«■comunitatea» era formată din mai mulţi «efori». 'Ei semnează, împreună cu «mitro
politul Dristrei, chitanţa de primire a (banilor şi obiectelor dăruite acestei biserici
de către domnitorul R om ân iei49. La -biserica românească «Schimbarea la Faţă» din
Silis.tra era epitrop,' prin 1847— 1848, Trandafir- Băcanu 50. La Hîrşova, din 1857, acest
rol îl deţinea, foarte iprobabil, influentul mocan Nicokie Ţarcă, stabilit definitiv a c o lo 51.
La Somova, în 1873, cererea de aprobare pentru construirea noii biserici este sem 
nată, printre :alţi săteni, şi de Vasile Ecsaru 52. Astfel de «/comunităţi», -mai mult sau
mai puţin organizate, funcţionau în toate localităţile unde existau biserici româneşti,
chiar şi acolo unde se aflau numai simple case de rugăciune 5S.
. .
0

Prin deceniul al 7-lea al secolului >al XlX-lea, «comunitatea» (bisericească a
românilor din Silistra era o instituţie ibine constituită, posedînd un regulament şi
un sigiliu propriu, precum şi un registru special, unde erau trecute atît veniturile şi
cheltuielile, olt şi hotărârile luate lîn ş e d in ţ e 54. La 8 mai -1871, 6 membri ai «comuni
0

tăţii» sînt aleşi în consiliul m itropolitan55. «Comunitatea» reprezenta întreaga popu
laţie românească a oraşului în relaţiile cu au torităţile-otom an e56. *în anul 1871, ea
pierde-un proces judecat în ifaţa mutesarriîifului (guvernatorului) de la R u şciu c57. In
acelaşi >an, ipreşedinte al «comunităţii», lîndeplinind totodată şi funcţia de casier, er*
preotul Christu Zaharia 58. Intr-o şedinţă, ţinută la 12 august 1871, el este criticat de
învăţătorul Costache Petresicu că <nu-şi face datoria conform regulam entului59. Exist»
deci un control din partea comunităţilor asupra activităţii slujitorilor cultului. Cevu.
asemănător ne este atestat şi pentru Alibeichioi (azi Izvoarele, jud. Tulcea), aşa cum
reiese dintr-o scrisoare a dascălului Apostol Te odor eseu icătre preotul Ilie de Lî
aceeaşi b is e r ic ă : «au fost vorba ca să-mi strîngă moşul Dumitru şi cu ecsariul
4

•

V

44. V. A. Urechia, Istoria românilor, voi. I, Bucureştii 1891, p. 62, în notă.
45. V. Ursăcescu, Monografia comunei Nalbant din judeţul Tulcea, Tulcea, 1910, p.
54.
46. Simeon N. Morozov, Monografia comunei Zebil din judeţul Tulcea, Bucureşti, 1913, p. 38.
47. N. C. Munteanu-Sculeni, Măcinul şi împrejurimile sale, Brăila, 1931, p. 36.
48. C. Teodorescu, op. cit., p. 17 —18; M. D.
Ionescu (—Dobrogeanu), Dobrogia • în pragul
r**
cului al XX-lea, Bucureşti, 1904, p. 639.
. . .
49. Arhiva M.A.E., voi. 298, f. 93—95.
50. Ioan N. Roman, op. cit., p. 364^; P. P. Panaiteşcu, op. cit., p. 37.
51. Ioan Georgescu, Din trecutul*românesc alDobrogei, în «Analele Dobrogei», XIII—XIV (l^ST—
1933), p. 42-43.
52. Tudor Mateescu, Documente privind istoria Dobrogei (1830—1877), Bucureşti, 1975, p.
53. Ioan N. Roman, op. cit., p. 381.
54. Ibidem.
•; , 55. Ibidem, p. 381-382.
56. Ibidem.
•
- 57. Ibidem.
58. Ibidem.
59. ibidem, p. 382.
*
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parale de pe în s a t ; nici o para măcar mu mi-au strîns, zi<cănd ni-ci Sf. Tale nu-ţi
da liafa, nici mie, că te vede prea Sfinţiia Ta că nu-i cauţi după cum isă c u v in e » 60.
«Comunitatea» din Silistra Îşi întindea jurisdicţia bisericească asupra tuturor ro
mânilor din satele învecinate. La 8 octombrie 1871 ea îl numeşte pe preotul Angliei
Sachelarie din Oltina ca «revizor al comunelor române din judeţul Silistra», avînd
următoarele atribuţii: «de a face observaţiuni preoţilor dacă Îşi Îndeplinesc datoriile
religioase în 'biserică îşi (către popor ; al doilea, dacă preoţii 'împlinesc regulele date
de Comunitate; al treilea, va povăţui pe popor să trăiască In pace, isă meargă la
biserică, să-şi dea copiii la învăţătură, să fie credincioşi lui Dumnezeu şi împăratului
sultan -Abdul-Azis, ca astfel să fim plăcuţi lui Dumnezeu şi oamenilor» 61. Se arăta
că «toţi preoţii, ciorbagiii °2, exarii şi tot poporul român din acest judeţ sînt rugaţi
*

să-l recunoască şi să-l ajute la trebuinţă» 63. 'Peste două zile, la 10 octombrie, «comu
nitatea» lansează un apel (o pantahuză) în satele aflate în subordinea ei, pentru
construirea -unei noi biserici româneşti la S ilistr a 64 şi, tot atunci, stabileşte un tarif
pentru slujbele r e lig io a se 65. De la 'biserica din Allbeiiohioi ni >s-a păstrat, de asemenea,
o listă de sumele Încasate de la enoriaşi pentru diverse servicii re lig io a se66.
Organizarea 'bisericească constituie un aspect important al vieţii religioase a
românilor din Dobrogea. Existenţa unei biserici proprii bine organizate, ca şi -a insti
tuţiilor auxiliare acesteia, a contribuit într-o însemnată măsură la conservarea fiinţei
naţionale a .acestor români, aflaţi de mai multe seco le sub o stăpînire străină în
cadrul căreia religia creştină .era doar tolerată şi adeseori supusă unor grele apăsări
şi persecuţii.
✓

Tudor MATEESCU
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60. N. Iorga, O condică de pomeni dobrogeană..., p. 214.
61. Ioan N. Roman, op. cit., p. 383.
62. Denumire dată, în mod obişnuit, primarilor localităţilor creştine (Victor Slăvescu, op. cit,,
p -

77).
63. Ioan N. Roman, op. cit., p. 383.
64. Ibidem.
66. N. Iorga, O condică de pomeni dobrogeană..., p. 214.

65. Ibidem, p. 384.

BISERICA DE LEMN DIN VECHEA (JUDEŢUL CLUJ-NAPOCA)
AUTENTIC DOCUMENT DE ISTORIE ROMÂNEASCĂ
Dacă Biserica de lemn din V echea nu ar fi supravieţuit vitregiei secolelor, nu
•
#
am fi (putut afla, din nici un .alt izvor documentar dc existenţa aici, in acest sat din
apropierea Clujului, a unei aşezări monahale româneşti.
*

••

)

Fiind aşezat pe deal, 'lăcaşul se iveşte încă din şosea de la Chinteni, dar pentru
a ajunge la el trebuie să parcurgem satul piînă Ia marginea sa de nord. Aici, în a'tmosfera de taină şi izolare care mai stăruie 'încă în preajmă-i, să-iv descifrăm istoria şi
să admirăm priceperea şi talentul care l-a zămislit.
•»

•

»

«

■

In partea superioară a ancadramentului uşii de intrare, anul 172G este săpat- răs
picat. Dar, parcă pentru a nu fi văzute cu uşurinţă celelalte ştiri despre (construirea
sa siînt înşirate mărunt, pe trei laturi ale intrării: «La acest schit biserica o au făcut
Săcală Toma. Au dat 40 de florin ti»
însemnarea, considerăm, că estş neîndoielnică
în ceea ce priveşte, existenţa deja a schitului în momentul ridicării lăcaşului .actual,
c a ie lua desigur locul altuia pustiit de vreme.
.
:
•

•

•

#

>

i

•

•

•

Familia Săcală va fi fost de prin părţile Clujului, cu îndelenticiri comerciale,
puternic animată de dorinţa de afirmare a p o p u la ţie i' româneşti din Transilvania2.
Tot un membru aii acestei familii, Săicală Teodor, ctitorea la 1758, conform unei inscrip
«

%

ţii, biserica de lemn din Finişel.
Schitul de la Vechea, asemenea celorlalte mînăstiri şi schituri româneşti din
Transilvania 3, a îndeplinit cu precădere în a;l XVIII-le>a veac importante rosturi p oli
tice, sociale şi culturale : şcoală în limba română, atelier de caligrafiere, for al lupte;
pentru apărarea legii româneşti, în condiţiile politicii habslourgice de catolicizare forţaţă. In 1733, V echea este conscrisă ca u n ită 4. Faptul ise dovedeşte abuziv cec:
conscripţia, din 1760— 1762, nu atestă măcar un suflet unit în cele 43 de familii neunîle
care ţin de biserica o rto d o x ă 5. Lăcaşul scapă de sub acţiunea distrugătoare a geneI

1. Putem apreca relativ preţul construcţiei în
1730 ; oEvanghelie dc Bucureşti, 1723, era preţuri,
cu 18 florinţi (însemnare pe cartea respectivă Ia biserica din Abrud) ; în 1749, pe o asemenea Evanghere
se plăteşte la Calna (judeţul Cluj-Napoca), 2 boi şi 2 florinţi (însemnare pe Evanghelie, Bucureşti, m
Bibi. Centrală Universitară Cluj, B.R.V., ex. 2), deci 40 florinţi = preţul aproximativ a 5 boi. In
stînjenul de pămînt valora 2 florinţi şi 10 creiţari
(cf. Şt. Meteş, Drăguş, un sat din Ţara OliuLitBucureşti, 1945, p. 118).
2. Este perioada în care negustorii şi meşteşugarii socotesc calitatea de ctitor ca un mijloc ar
afirmare socială. In Transilvania acest fenomen este amplificat de sentimentul naţional (Cf. Ioana Cr*>~
tache Panait, Monumentele româneşti din Săcele, în «Monumente istorice», Studii şi lucrări de resta^-aor
D.M.I., 1969, p. 74). Idem, Consideraţii privind arhitectura românească de zid din-Transilvania, s*vitm
XVIII, în «B.M.I.», XLII (1973), nr. 2, p. 37-40.
3. Şt. Meteş, Mînăstirile româneşti, din Transilvania şiUngaria, Sibiu, 1936.
4. Şematism, Blaj, 1900, p. 226.
5. V. Ciobanu, Statistica românitor ardeleni din anii 1760—1762, în «Analele Institutului de Isair*
Naţională», III, Cluj, 1962, p. 630.
•
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ralului Bucov, şi îşi continuă existenţa, spre deosebire de mînăstirea de lemn aipropiată de la Berind, care dată cu forţa uniţilor : «stă goală şi se risipeşte» 6. Rezistă,
de asemenea, şi drasticei dispoziţii din 1787, sosite prin Tabla Clujului, '«cum nici o
mînăstire să nu mai rărnîie» şi căreia îi cade victimă, printre altele, 'mînăstirea de
lemn de la Stobor 7 (jud. Sălaj). Mai mult decît atît, îm acei ani, lăcaşului i s e în n o 
ieşte acoperişul. Evenimentul este consemnat cu grijă pe una din bîrnele laturei
de sud a s t f e l: «s-au şindrilitu 1789, 20 iunie cu 13 flo(r)i(nţi)».
Calităţile artistice ale 'bisericii de lemn din Vechea aduc şi ele un spor de sem 
nificaţie istorică, .căci, după cum vom încerca să prezentăm, elementele s.aile construc
tive şi decorative nu sînt altceva decît documente ale istoriei -artei lemnului din seco 
lele precedente.
Biserica de lemn din Vechea- înfăţişează un plan dreptunghiular, cu absida deoroşată poligonală, prezentând forma unghiului în -ax. Absida cu unghi în ax, formă
de veche tradiţie autohtonă, se regăseşte în întreaga Transilvanie, persistînd astăzi,
cu precădere, în s'atele cele mai izolate, din munţi, ca Tomnetecul de Jos, Alun, Muncelul Mare, unde meşterii nu mi «avut alt model de urmat decît lăcaşul anterior8. în
judeţul Cluj, larga sa frecvenţă de odinioară, este vădită în faptul că în ea se
înscriu un număr mai mare d e lăcaşuri de lemn, decît în orice alt ju d e ţ9, printre
ele :aflîndu-se şi bisericile de lemn, din al XVII-lea veac, de la Dretea (1672) şi
Tîrguşor.
Puternică prin rădăcinile sale străvechi, forma de plan cu unghiu în ax, se
resimte în arhitectura românească de zidărie din al XV-lea veac l0. Nu este Intîm\

plător faptul că în zona Clujului, în Moldoveneşti, se află singura biserică unita
riană care prezintă 'această particularitate tipologică n .
Construită din bîrne masive de stejar, toată. înălţimea întrunind 6 bîrne, prin
tre care se numără şi talpa, biserica de Ia V echea rămîne fidelă modelului vechi,
fără prispă, iar clopotniţa, abia ivită din frumosul acoperiş cu pante mari, pe c o n 
turul pereţilor, nu se abate de la silueta specifică podişului someşan.Două frumoase ancadramente sculptate încoronează intrările, cea de pe latura
sud, cît şi cea din pronaos în naos. Elementul decorativ preferat este rozeta, înscrisă
intr-un colac în torsadă, pe care meşterul le leagă prin linii dispuse în cruce. Ghir
landa, astfel realizată, o cuprinde între două chenare in frînghie, având la bază cîte
un cerc mare, de asemenea in frînghie, iar mijlocul laturii de sus fiind întrerupt de
altul asemănător, în care se înscrie o cruce. Aceeaşi structură urmează şi anca
dramentul uşii dintre pronaos şi naos, realizat dintr-un lanţ de 18 îozete. Fără a
insista asupra motivelor decorative, amintim numai că cercul în torsadă apare pe
6.
op. cit.,
7.
8.
?.

Baronul ungur al locului îi ocupă averea, arător de 3 găleţi şi fînaţ, de 6 care, cf. Şt. Meteş,
p. 67.
Şl. Meteş, op. cil., p. 72—74.
Ioana Cristachc Panail, arh. Florica Dimitriu, Biscricile dc lemn ale Banatului, Timişoara, 1971,

10.

9. Pînă în prezent sînt cunoscute 11 lăcaşuri.
10. Ioana Cristache Panait, arh. Marinei Daia, Biserica românească din Sănduleşti (jud. Cluj),
:n «B.M.I.», XLIII (1974), nr. 2, p. 86.
11. Biserica de la Moldoveneşti are partea de vest cu două laturi, în ax, exact forma pe care
o prezintă lăcaşul de lemn din munţii Apuseni, de la Almaşul Mic de Munte (care are un pristol de
piatră de la legiunea III Gemina).
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vasele din aşezarea romană de la Cristeşti (M ureş)l2, ipe jilţurile moldoveneşti din
veacul al XVI-lea ls ca şi în ‘a ncadramentele bisericilor d3 lemnr din al XVII-lea veac
de la Bungard (jud. Bisitriţa-Năsăud), Husia (jud. Sălaj), Gîrbovul Dejului (jud. ClujNapoca). Pentru motivul liniilor dispuse în cruce amintim ancadramentul, din 1680,
de la Sălişca (Cluj-Napoca), dar şi pe cel de la Berindu (acelaşi judeţ), la care regăsim
şi dispunerea celor două chenare în frînghie. Aruncată în pod, roasă de carii, am
aflat şi vechea uşă a bisericii, presărată cu rozete, întocmai ca aceea din 1715r pe
care o mai păstrează la locul ei, biserica din satul de peste deal, de la Sumurduc.
Acelaşi motiv, decorativ, al rozetei, înscrise -în tars-adă, se repetă armonios pe
grinda-meşter a naosului, arcul transversal fiind şi el c io p lit 14. Preocuparea meşterilor
anteriori de a sculpta bolţile s'înt mărturisite de numeroase arce şi grinzi, ca cele
de la Almaşu Mic (Hunedoara), 1623, Zimbor, Bălan, Baica (jud. Sălaj), secolul al
XVIMea, ca şi cele, din acelaşi veac, de
la Girboul Dejului, Galn-a, Sălişca (jud.
Cluj-Napoca).
Părăsim decorul sculptai de la Vechea amintind Jertfelnicul din -1783 cu masa
de piatră profilată şi panoul fundal din lemn sculptat şi pictat, ca şi restul dintr-o
cruce d e piatră 15, sculptată cu vrejuri florale. Pristolul de piatră al bisericii de lemn
din Berindu, datat 1782, decorat cu aceleaşi motive, constituie 'dovada unui atelier
%
de sculptură în piatră pe aici, în care tradiţiile artei brîncoveneşti se cultivau încă
la sfîrşitul acelui veac.
Din decoraţia pictată a lă c a şu lu i16, merită să stăruim asupra celei d e 'p e bolta
naosului, din păcate cu efectele distructive ale ploilor pătrunse prin învelitoarea neşindrilită după vreun soroc de 50 de ani.
în locul ciclului oristologic, obişnuit
în bisericile «transilvănene, aflăm
patru
mari scene, delimitate prin chenare florale. Ceea c e trebuie să precizăm, de la în
ceput, este faptul că autorul picturii de la V echea era de predilecţie iconar, căci
pe bolta de aici realizează icoane în concepţia celor întilnite în arta ţărilor române
încă din secolul al XVI-!lea 17. In scena de pe latura nord, lîngă altar, zugravul intuieşte
o sinteză a vieţii lui Hristos, prin reprezentarea în aceeaşi icoană a momentelor
Naşterii şi învierii, ca şi coborîrea lui Hristos la iad l8. Pe latura de sud, în pandant.
12. Dorin Popescu, Cercetări arheologice in Transilvania, Ed. Acad., 1956, p. 142—143.
13. N. Iorga, Lcs arts mineurs en Roumanie, Bucarest, 1936, fig. 3, 6.
14. încăperile lăcaşului sînt astfel acoperite : pronaos, tavan drept, naos, boltă semicilindricA
retrasă lateral pe cîte o bîrnă ; altar, arc semicilindric din care pornesc trei fîşii curbate marcate
nervuri.
15. Era folosită, cu cîţiva ani în urmă, pentru susţinerea temeliei lăcaşului pe latura sud. In 19~5
deja dispăruse.
16. In altarul înegrit de fum, se disting părinţii Bisericii Răsăritene, pe nord, Iisus în potir,
pe boltă heruvimii. Catapeteasma arc compoziţia obişnuită : apostolii pe laviţe; iar sus Răstignirea.
timpanul de vest al naosului scenă din Geneză : Adam şi Eva.
17. Ne referin în primul rînd la icoanele cu scene marginale : Sfîntul Nicolae, Cuvioasa Parata
chiva. Amintim icoana Sfîntului Nicolae de la Urisiu de Jos (Mureş), datată 1538, cf. Marius P o m a r
Icoanele moldoveneşti ale bisericii de lemn din Urisiu de Jos, jud. Mureş, în «Studia Universitatis Babe*
Bolyai, Historia», 2/1973, Cluj, p. 39—41 ; Icoana Sfîntului Gheorghe de Ia Stelca-Tîrgovişte, cf. V
Efremov, Icoane de la mijlocul secolului al XVII-lea din Biserica Stelea-Tirgoviştc, în «B.M.I.», XI
(1973), nr. 1, p. 56 ; Icoana Sfîntului Nicolae, 1698, din catapeteasma Bisericii Domneşti-Tîrgovişte.
18. Icoană din sec. XVII la biserica Stelea, cf. Al. Efremov, op. cit., p. 56; compoziţia pre-sani
de la Arnota, este remarcabil realizată în pictura bisericii mari de la Hurez, reluată apoi la Govora : r'..
Istoria artelor plastice în România, voi. II, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1970, p. 68.
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este reprezentată - viata Sfîntului Nicolae, sub forma icoanei cu figură centrală, în
conjurată de 12 ,scene. Istorisirea este presărată «cu elemente locale dintre care amin
tim episodul al treilea, N icolae la învăţătură, unde se evocă predarea buchi,ilor româ
neşti 19, în şcolile înfiripate pe lîngă mină'stiri şi (biserici, de -către ştiutorii de carte
-ai acestora. Mai bine conservate .sânt scenele drn dreapta .tronului, reprezentând
salvarea sufletească a celor trei fete şi sfârşitul sfîntului Nicolae, cărora, predominarea brunului-roşcat le dau o anumită strălucire. 'Pe aceeaşi latură a boltii, dincolo
de arcul transversal, «Adormirea Maicii Domnului», hramul bisericii, se impune prin
interpretarea iconografică şi realizarea- artistică. Mulţimea din cortegiu este reliefată
prin suita de capete, personajele din primul plan dovedesc cunoştinţele portretistice
ale zugravului, figura episcopului de lângă Maria, amintindu-ne-o pe cea a Mitro
politului Ştefan, de pe tâmpla de la Crasna-Gorj (mijlocul secolului al X V II-lea)20.
«

Pentru a obţine efectul decorativ al bogatei ţesături bizantine, zugravul o aruncă,
în mod obişnuit, şi peste trupul Măriei.
In construcţia ce apare in spatele mulţimii se recunoaşte cu uşurinţă o biserică
românească de zidărie de plan trilobat, cu cornişă în zimţi şi faţade decorate cu
firide şi <arcaturi.
Pe latura de nord, opusă scenei Adormirii, viata Cuvioasei Paraschiva este
evocată prin cele două scene ce însoţesc imaginea centrală. 'înveşmântată în maforionul de culoarea cărămizilor arse, aşezată pe tronul în 'nuanţe deschise, Cuvioasa
Parascheva se conturează luminos pe fundalul sumbru, efectul decorativ, mai ales
al tronului, fiind asigurat. Rozetele compuse de pe picioarele tronului ream intesc
modelele săpate în piedestalele ancadramentelor brîncoveneşti de uşi şi ferestre.Dacă cele două litere de sfîrşit, ...ru (Petru, Dumitru), rămase din semnătura
zugravului aşternută la piciorul tronului Sfîntului Nicolae, nu sînt suficiente pentru
a-1 scoate din anonimat, data săvârşirii picturii : «anul Domnului 1748», o aflăm pe
m
cartea deschisă a lui Hristos din icoana împărătească «Deisis » 21. Icoana Sfântului
Nicolae, ultima rămasă din vechea catapeteasmă, întăreşte convingerea că autorul
lor a realizat şi decoraţia pictată a lăcaşului.
Zugravul de la V e c h e a 22, poate unul dintre acei peregrini din Muntenia sau
Oltenia, sau vreun moldovean şezător la mînăstirea apropiată a Feleacului, sau chiar
un transilvănean23, dovedeşte o Îndeaproape cunoaştere a picturii b rîn co v en eşti24.
19. Pe cartea ucenicului Nicolae sînt scrise primele litere ala alfabetului românesc.
20. Al. Efremov, Portrete de donatori in pictura de icoane din Ţara Românească, în «B.M.I.»,
XL (1971), nr. 1, p. 47-48.
21. Lorosul brodat floral al lui Hristos este foarte asemănător celui al tunicii Jupîncsei Teodora
Cantacuzino din tabloul votiv de la Stîlpu (Buzău), circa 1699 (R. Creţeanu, arh. Ion Dumitrescu, O cti
torie
necunoscută a spătarului Mihai Cantacuzino. Biserica din Stîlpu, în «B.M.I.», XL (1971),
nr. 2,
p. 60—61, 63.
22. Tot el o fi pictat în acei ani în biserica de lemn din satul vecin Deuşu, ridicată în 1746
(Şeinatism, Blaj, 1900, p. 236), din păcate dispărută fără urme.
23. înclină spre aceasta graiul local de pe cartca lui Hristos.
«Veniţi blagosloviţii Părintelui Meu dă moşteniţi întru împărăţia cerului care ne gătată». El a
învăţat desigur arta zugrăvirii la sud de munţi.
24. Păstrează caracteristicile acestei picturi : abundenţa decorului floral, larga interpretare a ele
mentelor locale ; mişcarea înclinată a personajelor ; trăsăturile portretistice ale acestora.
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Decoraţia pictată de la V echea se situează, din cunoştinţele de pînă acum, printre
primele aşternute pe pereţii lăcaşurilor de lemn din Transilvania, sub înrîurirea bine
făcătoare a zugravilor de la sud de munţi, de la finele secolului al XVII-lea şi
începutul celui 'următor, înrâurire căreia i -se datoreşte uimitoarea înflorire a picturii
româneşti din T ransilvania25. A legerea -în pictura de la V echea a unor scene funda
mentale din iconografia -bizantină, şi în primul rînd a vieţii Sfîntului Nicolae, vajnic
apărător al dreptei credinţe 26, biruitor de popor, nu este lîntimplătoare 21.
Ioan Inochentie Klein, conducătorul luptei pentru drepturile politice ale româ
nilor transilvăneni, fusese nevoit să i-a calea -tristului exil. Din ace'l an, 1744, începînd
cu răscoala lui Visario’n, puternice f-rămîntări şi mişcări sociale, cu lînveliş religios,
au cuprins satele de peste munţi, pentru mai mult de un deceniu şi ju/mătate. Pic
tura de la Vechea constituie şi ea un ecou al acelor vremi, un manifest al luptei
pentru «legea românească», exprimat artistic. Pentru susţinerea aceleiaşi cauze, zu
gravul care împodobea pe la 1758 în aceeaşi perioadă de luptă biserica de lemn din
1677 de -1a Cremenea (Ciluj-Napoca) ilustra pe bolta naosului psalmul 61 : «Funiile
păcătoşilor s-au înfăşu-r-at ‘î mprejurul meu şi legea ta n-am uitat».
Lăcaşul de la Vechea, document de istorie şi artă, supravieţuitor atîtor mo
mente de răscruce, aşteaptă să adauge, în răbojul -său d e lemn, o nouă însemnare,
.în limbajul vremii noi, «restaurat».
'
. .

Dr. Ioana CRISTACHE-PANAIT

25. Vasile Drăguţ, Picturile bisericii din Gurasada, în «B.M.I.», XLI (1972), nr. 2, p. 63—6£
26. Idem, Din nou despre >picturile bisericii din Strei, în «B.M.I.», XLII (1973), nr. 2, p. r:
nota 29.
27. Ulterior, episoade din viata Sfîntului Nicolae vor fi reprezentate în pictura bisericilor de k = r
din Transilvania, aşa cum aflăm la Stolna şi Tăuţi (jud. Cluj).

UN MARE TIPOGRAF ROMAN
DIN SECOLUL AL XVII-LEA, DE CIRCULAŢIE EUROPEANĂ,
EPISCOPUL MITROFAN AL BUZĂULUI
Dovedindu-se un iscusit diplomat, Constantin Vodă Briîncoveanu a reuşit oa
timp de un sfert de veac să statornicească în ţară un climat de pace, păstrînd-o «în
treagă şi neatinsă» într-o vreme cînd, .remarca N. Iorga, «p'atru mari puteri s e băteau
cu înverşunare şi ţineau deopotrivă la stăpînirea Văilor Dunării de Jos» 1.
înlocuind «politica armelor» cu «marea politică a culturii», după expresia ace
luiaşi istoric, acest voievod, 'înzestrat, după ,spusa cronicarului «cu vrednicie şi înţe
lepciune», «împodobit cu învăţătură», cu cartea, sublinia marele savant român .amin
tit, a ajuns «urmaş al autorităţii împăraţilor bizantini» 2.
Avînd ca ţel promovarea culturii româneşti, el a strîns in jurul său erudiţi ai
timpului, atît din ţară cit şi de peste hotare. Prin mulţimea învăţaţilor străini care
poposeau cu lunile şi anii la curtea acestui «prinţ al aurului», reşedinţa domnească,
după a lor expresie, era «azilul muzelor şi savanţilor». Dar aceste nume sonore ale
vremii nu erau simpli oaspeţi activi sprijinitori ai diplomaţiei şi mai ales împreună
ostenitori la desăvârşirea politicii culturale. De aceea, .s-a apreciat că el este cel
mai mare sprijinitor al culturii româneşti, prin scris şi tipar, din toţi câţi au fost vreo
dată în neamul nostru 3.
Şi perseverenţa lui în această nobilă stră'danie «de a face politică prin cultură,
fără a înăbuşi cultura prin politică» 4, constituie «culmea cea mai înaltă a culturii
vechi româneşti in Muntenia» 5.
In această largă mişcare culturală, manifestată prin şcoli, arhitectură, pictură,
un loc deosebit îl deţine cartea. Pentru promovarea acesteia, in paşnica lui
domnie,
au lucrat nu mai puţin de cinci tipografii (Bucureşti, Buzău, Snagov, Rimnic şi Tîrgovişte), iar tipăriturile răspîndite «în dar» şi în Moldova şi Transilvania, constituiau
«o faptă de unitate culturală» 6.
Numeroasele cărţi tipărite în această epocă brincovenească, «spre folosul de
obşte -al neamului rumănesc», «lipsit de multe şi ales den învăţătură», cum se expri
mau fraţii Şerban şi Radu Greceanu, erau rodul ostenelilor unui grup de traducă
tori cu fraţii amintiţi, Constantin Cantacuzino vel stolnic, Damaschin şi al unor iscu
siţi tipografi ca Mitrofan,-Antim Ivireanul «şi Mihai Iştvanovici.
Dacă Antim Ivireanul a fost prezentat sub diferite aspecte ale activităţii s a l e 7,
dacă Damaschin a fost şi e l atenţionat ca iscusit traducător8, Mitrofan nu s-a învred
1. N. Iorga, Pentru comemorarea unui mucenic al naţiei, în «Viata şi faptele Domnului Ţării Ro
mâneşti Constandin Vodă Brincoveanu», Bucureşti, 1914, p. 35.
2. Ibidem.
3. N. Iorga, Activitatea culturală a lui Constantin Vodă Brîncoveanu şi scopurile Academiei Române,
in Analele Academiei Române, seria II, Istoric. Tom 37 (1914—1915), p. 161.
4. Dan Zamfirescu, Istoria şi cultura, în Flacăra, 25, nr. 15, 17 aprilie 1976, p. 1.
5. N. Cartojan, Istoria literaturii române vechi, 3, Bucureşti, 1945, p. 205.
6. N. Iorga, Activitatea culturală..., p. 162.
7. Istoria literaturii române, voi. 1, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România,
1964, p. 530—546 ; Antim Ivireanul, Opere, ediţiQ critică şi studiu introductiv de Gabriel Strempel, Bucu
reşti, .1972, Editura «Minerva».
8. Ibidem, p. 547—548 ; Gabriel Ţepelea, Studii de istorie şi limbă literară, Bucureşti, 1971, Al. Piru,
Literatura română veche, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1961.
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nicit de o mai atentă cercetare a vieţii şi activităţii sale, pe măsura rolului pe care
l-a avut în epocă, ca un autentic vechiculator de cultură9.
Este adevărat că aproape cu 50 dc ani în urmă, I. Bianu a publicat un articol
intitulat Mitrofan, episcopul Huşilor şi al Buzăului, marc t i p o g r a f 10. Dar acest neo
bosit cercetător al cărţii vechi româneşti, care is-a aplecat cu răbdare de benedictin
şi peste cărţile 'tipărite de Miitrofan pentru a da la lumină monumentala Bibliografia
românească veche, a rămas doar la afirmaţia din titlu, neilustrînd cu nimic caracte
rizarea de mare tipograf, ce cu prisosinţă i se cuvine.
Mitrofan însă n-a fost numai un mare tipograf şi iscusit tehnician în ale tiparului,
ci o complexă personalitate : traducător, verificator, corector (diortositor), gravor şi
poliglot. Datorită acestor multiple îndeletniciri, el a adus o bogată contribuţie la
strălucirea culturii din epoca brincovenească.
Biografia acestui neobosit slujitor al cărţii este ascunsă sub un văl de taină. Deşi
el a ocupat superioare demnităţi eclesiastice, cu toate că în viată a colaborat cu
distinse personalităţi culturale ale vremii, din care amintim pe mitropolitul Dosoftei
al Moldovei, fraţii-Greceni, Cantacuzinii şi chiar cu Constantin Brîncoveanu, înainte
de a fi domn, în calitate de ispravnic al Bibliei de la Bucureşti, nu s-a păstrat nicî o
corespondentă, nici o relatare, nici o referinţă contemporană care să ne dezvăluie
mai multe date biografice şi mai ales să ne ofere amănunte cu privire la multi
plele sale preo'cupări culturale. Sumarele informaţii ce le avem despre el în legătură
cu activitatea tipografică desfăşurată cu mare sîrguinţă, sînt datorite unor însemnări
strecurate de el în tipăriturile sale.
'Prima referinţă cu caracter biografic, şi în acelaşi timp cea dintîi ştire despre
îndeletnicirea sa cu meşteşugul de tipograf, o aflăm în Psaltirea de'nţeles, ieşită de
sub teascurile tipografiei mitropolitane din Iaşi, la 1680, în care se dă o notiţă că
s-a tipărit de ieromonahul Mitrofan din mănăstirea Bisericaiv, unde după unii cerce
tători, ar fi fost şi stareţ n .
Datorită unor calităţi pe care mitropolitul poet le remarcă la subalternul şi
colaboratorul său, Mitrofan a fost rînduit, în 1683 12 să cârmuiască episcopia Huşilor.
N-*a avut însă parte de o păstorie lungă, în care să-şi desfăşoare calităţile si.ale
intelectuale, pentru că, după 25 mai 1686 13, din motive încă necunoscute, el pără
seşte scaunul episcopal, aşa cum făcuse şi antecesorul său.
Faptul că în acelaşi timp şi mitropolitul Dosoftei, căruia li fusese colaborator
apropiat, ia calea silită a pribegiei, episcopul Mitrofan, ca unul ce împărtăşea ideile
politice ale ocrotitorului său, de bună voie sau silit, a pără'si’t scaunul episcopal,
probabil ca partizan al politicii polone 14.
Un alt episod din viaţa sa încă nelămurit pînă acum este apariţia ca tipăritor
la monumentala Biblie de la Bucureşti, în intervalul noiembrie 1688—septembrie 1689.
S-a propus de unii cercetători ipoteza emigrării, de alţii posibilitatea invitării, ca
9. In ultimul timp s-au publicat trei studii şi articole : Turcu Nicolae, Viaţa şi activitatea culturaltipografică a episcopului Mitrofan al Buzăului, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXXIII (1965), nr. 3—4,
p. 280—296 ; Prof. T. G. Bulat, Titularii Episcopiei Buzăului din secolele XVII şi XVIII (continuare), în
«Glasul Bisericii», XXXI (1972), nr. 7—8, p. 835—843 ; Pr. Anton I. Popescu, Episcopul Mitrofan al Huşilor,
în «Mitropolia Moldovei», XLV (1969), nr. 7—9, p. 498—504.
10. In «Almanahul graficei române», Craiova, 1927, p. 44—49.
11. Turcu Nicolae, art. cit., p. 281.
12. Melchiscdec, episcopul Dunării dc Jos, Chronica Huşilor şi a Episcopiei, Bucureşti, 1869, p. 145.
13. Pr. Prof. Mircea Păcurariu, Listele cronologice ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, in
«Biserica Ortodoxă Română», XCIII (1975), nr. 3—4, p. 339.
14. N. Iorga, în Istoria Bisericii Româneşti, ed. a Il-a, Bucureşti, 1932, voi. I, p. 419, menţionează
că aceasta s-a făcut «poate în urma prigoanelor pricinuite de campania lui Sobieski în Moldova», iar in
Activitatea lui Constantin Vodă Brîncoveanu..., p. 168, notează că era «fugar dc sub oblăduirea temută
a lui Duca Vodă». V. A. Urechia, în Schiţe de istoria literaturii române, 1, Bucureşti, 1885, p. 173, afirmă :
«Partizan al politicii polone, căzu în disgraţia lui Constantin Cantemir Vodă, obligîndu-1 să demisioneze».
N. Iorga, în «Istoria literaturii române în secolul al XVIll-lea, 1688—1821, 1, Bucureşti, 1901, p. 38, «meri
tele sale îl ridică la episcopia de Huşi şi păcatele sale politice îl siliră să părăsească ţara după 1686».
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unul ce era cunoscut ca mare specialist tipograif, iar mai recent s-a afirmat că el
«ifu luat sub ocrotire chiar de domn în urma recomandării fragilor Greceni» 15.
Pentru a putea exipli.ca această situaţie trebuie mai .întîi să-i stabilim originea
şi să revenim la calitatea sa de stareţ la mînăstirea Bisericani, din judeţul Neamţ.
Unele documente din epoca episcopatului său la Buzău ne dezvăluie o asiduă
preocupare de a ctitori schitul Bonţeşti, din judeţul Slam Rîmnic, situat la hotarul
cu Moldova, ‘azi in comuna Cîrligele, în apropiere de Focşani.
La trei ani după promovarea ca episcop pe Scaunul de la Buzău, la 23 august
1694, un oarecare Bogoslov cu sora sa Nedelea, vindeau episcopului Mitrofan trei
răzoare de loc, iar un alt răzor îl donau «ca să fie de pomană la stînta mănăstire
c arca Dumnezeu ii v a ajuta să o isprăvească tot aici în deal la Bonţeşti».
Peste două luni, la 12 noiembrie 1694, în actul de cumpărare a unui pămînt de
la Standul sin Spin, tot în dealul Bonţeştilor, se menţionează că şi el donează «un
pămînt (...) carele iaste alăturea cu răzoarele sfinţii sale, unde a arat de face vie».
Pentru înzestrarea ctitoriei sale, el mai cumpără, de la acelaşi vânzător, la 17
noiembrie 1695, un alt răzor de loc sterp, iar la 27 iunie 1695, a/l-t loc, de la alt vân
zător. Dar un act de vânzare din 2G iunie 1696 ne relevă un amănunt determinant
pentru stabilirea obirşiei sale, când afirmă că Mincul sin Timotei ot Bonţeşti vinde
episcopului Mitrofan «două pămînturi» situate «pre din sus de casele sfinţiei sale».
Tot pentru acest schit el mai face cumpărături la 4 noiembrie 1696 şi ultima la
12 mai 1701. între timp însă, el primise alte donaţii de terenuri. Una, la 18 mai 1698
de la Proca călugărul.cu fratele său A lexe sin Popa Florii ot silo Codreşti i Văsieşti,
care dăruiau un loc de prisacă «ca să fie pomeană la schitul de la Bonţeşti», iar alta
de la Ion căpitanul din Odobeşti, la 2 iulie 1699, care consta ântr-o moşie «ca să iie
la sfuitul 'Schit de la Bonţeşti, unde sileaşte sfinţiia sa al facere» 16.
A ctele sînt cât se poate de limpezi în a dovedi că schitul Bonţeşti este o ctitorie
personală a episcopului Mitrofan şi nu a episcopiei. Dar această ctitorie necunoscută
pînă la autorul citat, ridică legitima întrebare ce l-a determinat pe Mitrofan, episcop
la Buzău, să ridice un schit tocmai pe hotarul dintre Muntenia şi Moldova. Şi răs
punsul logic este acela că era, originar, din Bonţeşti.
O altă dovadă că schitul era o ctitorie personală o constituie diata lui popa
Gheorghe, desigur un descendent al său, care, la 14 ianuarie 1775, după ce vorbeşte
despre viile din Bonţeşti, arăta : «iar schitul să fie închinat la s v e t i Nicolae cel nou
ce este metoh episcopiei» 17. Că schitul era o fundaţie 'particulară o dovedeşte că el
a fost poipulat, cum arată un hrisov de mile din 1778, cu «maici călugăriţe aduse de
stareţul Vasi'lie» de la Poiana M ăru lu i18.
Originar deci din Bonţeştii Ţării Româneşti ajunge stareţ la mănăstirea Bise
ricani, din ţinutul Neamţului, la o ctitorie cantacuzinească, amănunt neatenţionat
pînă acum.
Luându-şi existenţa în prima jumătate a secolului al XV-lea, ca un schit de lemn,
fi 1 lui Iosif, Şteîăniţă Vodă, după anii 1577, începe construcţia bisericii din zid,
pe care o termină Petru Rareş. Mai tirziu, Dumitru Buhuş, între 1626—1632, construieşte
zidul exterior, chiriarniţa, pridvorul şi trapezăria 19.
Inscripţia unui mormînt, cu stema c'antacuzinilor, situat lîngă biserică, descrie
aducerea unor oseminte ale cantacuzineştilor de la Constantinopol cu cheltuiala dom
nului Şerban Cantacuzino20. Episodul era cunoscut şi lui Ion Neculce, care consem15. Prof. T. G. Bulat, Titularii Episcopiei Buzăului din sccolelc XVII şi XVIII (continuare), în
«Glasul Bisericii», XXXI (1972), nr. 7 - 8 , p. 836.
16. Ibidem, p. 837, 839, 841.
17. Biblioteca Academiei R. S. România, doc. CLXXXI1I/210.
18. V. A. Urechia, Istoria Românilor, II, p. 60—61, 209.
19. N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din Moldova,
Bucureşti, 1974, «Bisericani».
20. «Sub accastă piatră, acestc două trupuri odihnesc, a Catrinei, jupîneasa lui Iordachi Cantacuzino
vel vistier care s-a pristăvit la 7187 (1679) şi a fiului lor, Toader, carc s-a pristăvit în Ţarigrad, la anul
7194 şi s-a adus aici de fiul său, Vasile vel spătar, scos de la Ţarigrad cu cheltuiala fericitului Domn
Şerban Cantacuzino Voevod şi Safta, jupîneasa lui Toader Vistier cu fiul lor Ioan, care s-au pristăvit
la anul 7151 lăsînd lumea aceasta, vesel s-a mutat către vecinica viaţă»(Marele dicţionar geografic al
României), 1, Bucureşti, 1898, p. 409.
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ncază : «Aşişderea şi Toderaşco vistiernicul, după ce s-;au pîrît cu Dumitraşco Vadă,
acolo la Udrii, s-au războlit şi au murit. Şi fiindu Şerban Vodă cu dînsul văr primar,
au -trimis cu mare cheltuială de i-au luat oasăle de la Udrii şi le-au îngropat ficiorii
lui în mănăstire în Bisericani liinclu ei ctitori, aceşti boieri Cant acuzi neşti, la acea
Siîntă mănăstire» 21.
Stolnicul Constantin Cantacuzino, căsătorit cu Safta Duhuş, ţinea legătura cu
Bisericanii şi o întărea şi prin donaţii de Mineie tipărite de Mitrofan la Buzău, după
cum o dezvăluia însemnarea autografă a doriatorului: «Aceste meneae le aduce şi le
închină pentru pomană Sfintei şi dumnezeaştii mănăstiri ce să cheamă Bisăricani und(e)
este Hramul B'l(a)qoveştenii în ţara Moldova DumneaJui Costandin Cantatuzino biv
V(e)l Stol(nic) l(eat) 7207 ,(1699) mai d(ni) 2» 22.
Stareţ la o mănăstire ctitorie a cantacuzinilor şi originar din Ţara Românească,
prezenţa lui Mitrofan la Bucureşti, în calitate de colaborator d e seamă la o mare
operă culturală a Cantacuzinilor, nu mai este o enigmă. Ca om al cantacuzinilor, refu
giat în .satul natal, Bonţeşti, a fost invitat de aceştia, ca tehnician de marcă, pentru
a duce la bun sfîrşit o monumentală operă tipografică.
După terminarea tipăririi Bibliei, noiembrie 1688—septembrie 1089, urmează o
scurtă perioadă, 1690— 1691, despre care iarăşi nu se cunosc amănunte. Unii cerce
tători i-au atribuit în acest timp direcţia tipografiei ibucureştene23, iar N. Iorga îl
socoteşte «oaspe preţuit» la curtea lui Brîncoveanu.
Buzăul constituia pentru Constantin Brîncoveanu nu numai un teritoriu-de fron
tieră, care deci trebuia supravegheat cu sporită vigilenţă, ci şi un spaţiu bine cunos
cut şi apropiat familiei. Şi aceasta, pentru că la Sărata domnitorul avea vie, iar un
ginere, N icolae Roset, avea proprietăţi pe Valea Slănicului, la Fundeni şi Fureşti, azi
Cărpiniştea.
Brîncoveanu făcea dese plimbări pe aici şi cronica consemnează cîteva vizite,
nu numai la ginere, ci şi la prieteni, Mănăilă Căpitan din Mărăcineni. Mai avea aici
domnitorul şi rude, din partea doamnei, p e Mihalcea vel istolnic din Cîndeşti, folosit
în cîteva solii de încredere 24.
Dar, în acelaşi timp, în ţinutul Buzăului posedau întinse domenii şi Cantacuzinii,
legăturile lor cu aceste locuri, întărindu-'le şi prin ctitoria de la Rîmnicu-Sărat şi cea
de la Stîlpu, de lîngă Buzău 25.
'In aceste circumstanţe, cînd Scaunul episcopal de aici se ivi vacant, >el urma să
fie ocupat cu cineva al cărui devotam ent faţă de domnitor trebuia să fie riguros veri
ficat şi în acelaşi timp să aibă şi asentimentul cantacuzinilor. Şi acesta a fost găsit
în persoana fostului episcop de Huşi, Mitrofan — omul cantacuzinilor — atît de in
fluenţi în curtea lui Brîncoveanu.
Ales episcop la 10 iunie 1691, timp de doisprezece ani, el îşi dezvăluie adevă
ratele sale calităţi de iscusit tipograf, împletite cu grijile administrative.
Din documentele episcopiei cunoaştem că episcopul judeca, cu poruncă dom
nească, numeroase litigii agrare, care îi solicitau şi deplasări pe teren, întîlnim vigU
■lenţa pentru menţinerea şi sporirea patrimoniului material al instituţiei şi remarcăm
o asiduă preocupare de a ctitori schitul Bonţeşti, în apropiere de Focşani, care era
gata în anul 1702 26.
21. Letopiseţul Ţârii Moldovei şi O samă dc cuvinte, ediţie îngrijită de Iorgu Iordan, Bucureşti,
1955, p.. 172.
22. Corneliu Dima-Drăgan, Bibliotcca unui umanist român Constantin Cantacuzino Stolnicul, Bucu
reşti, 1967, p. 274.
23. Pr. Niculac Şerbănescu, Antim Ivireanul, tipograf, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXIV,
(1956), nr. 8—9, p. 696 ; Istoria literaturii române, voi. 1, Bucureşti, Editura Academici R.S.R., 1964, p. 531.
24. Radu Logofăt Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brîncoveanu voievod (1688—1714),
ediţie critică de Aurora Ilieş, Bucureşti, 1970, p. 123.
25. Pr. Horia Constantinescu, Legăturile Cantacuzinilor cu Valea Chio']dului, în «îngerul», XV (1942),
nr. 5—9, p. 160 —162 ; Radu Creţeanu .şi arh. Ion Dumitrescu, O ctitorie necunoscută a spătarului Mihai
Cantacuzino : biserica din Stîlpu-Buzău, în «Buletinul Monumentelor Istorice», XL, (1971), nr. 2, p. 59 ;
Pr. Horia Constantinescu, Biserica fostei mănăstiri Rhnnicu Sărat, ctitorie brîncovenească şi monument
de artă feudală, în «Glasul Bisericii», XXIV, (1965), nr. 1—2, p. 30—71.
26. Toate acestea sînt înfăţişate la T. G. Bulat, Titularii Episcopiei Buzăului...
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Pe lîngă aceste preocupări gospodăreşti, cerute ;de funcţia pe care o îndeplinea,
N. Iorga afirma că Brîncoveanu «îl făcu solul său în străinătate».
Nu cunoaştem despre care solie este vorba, dar ştim numai, după cum relatează
cronica, că a făcut parte, împreună cu Cornea Brăiiloiu V el Ban şi Mihai Cantacuzino
Vel Spătar, din delegaţia care a dus tratative «la hotar» — la Focşani, cu trimişii lui
Duca Vodă în privinţa extrădării, unui grup de .boieri moldoveni fugari în Ţara Ro
mânească 27.
Toate aceste multiple preocupări, la care se mai adaugă şi cele de tipograf, corec
tor, gravor, traducător, versificator îşi preocupări de lectură particulară, relevă la
această com plexă personalitate o susţinută muncă dusă pînă la istov. în asemenea
circumstanţe, afirmaţia sa «că şi noaptea o am făcut-o în unele vremi în loc de zi»,
nu constituie o aleasă figură de stil, ci contribuie la o mai amplă înţelegere a (încor
datei activităţi de vehiculat of al culturii. Şi osteneala amintită o desfăşura fără să
urmărească interese materiale, deoarece cărţile erau editate de domnitor, iar despre
o remuneraţie ca tipograf ea nici măcar nu se poate presupune, pentru că era dem
nitar bisericesc.
A ceastă pasiune pentru tipar, izvorî!ă dintr-un lînalt ideal — mărturisit de el —
acela de a da cărţi neamului românesc, lipsit pînă acum de ele, cărţi care să slujească
la* întreţinerea ideii de unitate a conştiinţei româneşti, îl înalţă şi mai mult în apre
cierea posterităţii.
Pe lingă limba greacă, Mitrofan cunoştea şi limba latină. Şi pentru a avea un
adjuvant în acţiunea de tălmăcire (din această limbă), el îndemnă pe secretarul de
corespondenţă latinească al domnitorului Constantin Brîncoveanu, Teodor Corbea, să-i
alcătuiască un dicţionar latin-român. Acesta, primind şi onorariu, întocmeşte un Lexi
con latln-român (Dicliones latin'ae cum valachica interpretatione), traducere după Le
xiconul latino.-urigar al lui Albert Mo'lnar, Nurnberg, 1604 28.
Ce a tradus din această limbă, nu cunoaştem. Poate că s-a servit de acest dic
ţionar la alcătuirea colecţiei de «sentinţe religios-filosofice», manuscris aflat în 1889
la mănăstirea H u rezi29.
Din preocupările sale de tălmăcitor, dar din ce limbă nu ,ştim, se mai cunoaşte
şi o parte din manuscrisul «Albina», marea carte a lui Antonie Monahul, terminată
lă 5 iulie 1689.
în Istoria literaturii române 30f oînd se vorbeşte despre dicţionarul lui Teodor
Corbea, se susţine că Mitrofan nu s-a folosit de această lucrare, întrucît, «toate tra
ducerile în româneşte, tipărite de el, au fost făcute după cărţi ruseşti».
Fără a căuta să cercetăm dacă acesta a cunoscut sau nu limba rusă, cert este
că afirmaţia nu corespunde realităţii, deoarece cărţile tipărite la Buzău au caracter
bilingv şi sînt traduse din limba greacă — cum mărturiseşte Radu Greceanu în Mineie
— şi cum — de altfel — în acelaşi tratat, dar la pagina 713, se recunoaşte aceasta.
In acelaşi volum (I, p. 548), se afirmă categoric că Mineie'le au fost traduse de
Mitrofan episcopul de Buzău. Dar o notiţă a lui Radu G receanu 31, ne dezvăluie că
această traducere este o operă de colaborare. El se înnumără ca împreună-luicrător
la această muncă de tălmăcire «pre lîngă alţi ostenitori ce s-au -aflat». Şi cel ce par
ticipase şi la traducerea Bibliei din 1688 ţine să precizeze că rolul său, şi de data
aceasta este, «nu mai puţin decît alţi ostenitori» ; şi printre aceşti «alalţi ostenitori»
so. afla şi Mitrofan. Iar rolul acestuia, ca unul care cunoştea termenii liturgici din
rânduielile tipiconale, este — credem — determinant în revizuirea şi adaptarea t e x 
telor în limba română, ceea ce un laic nu o putea realiza într-un chip mulţumitor.
Raportîndu-ne la -această situaţie, socotim că menţiunea de «indireptoriu cu vin 
telor rumâneşti» sau «al diortosirii limbii rumâneşti», făcută de Mitrofan în majori
27. Viaţa lui Costandin Vodă Brîncoveanu de Radu Vel Logofăt-Greceanu, cu nole
şi anexe de
Ştefan D. Greceanu, Bucureşti, 1906, p. 111.
28. Gr. Creţu, Cel mai vechiu dicţionar latino-românesc de Teodor Corbea (manuscript de pe la
1700), Bucureşti, 1905.
29. Ghtnadie En&ceanu, Visite canonice însoţite de note istorico-arheologice, Bucureşti, 1892,
p. 37.
30. Editura Academiei R.S.R., voi. 1, Bucureşti, 1964, p. 550.
31. Tipărită în Minei ui lunii septembrie, p. 132.
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tatea tipăriturilor sale, conţine o sferă mai largă deoît munca de corector, anume pe
aceea de adaptare corectă a cuvintelor din limba greacă la terminologia eclesi-astiică
din limba romană.
Comparînd limba traducerilor din M/ne/e cu altele anterioare, în special cu tex
tele din Viaţa şi petrecerca svinţiior a lui Dosoftei, se remarcă o limbă «mai unitară
sub toate aspectele faţă de limba Bibliei de la Bucureşti, iar grija traducătorilor de a
fi accesibilă se concretizează prin construcţii sintetice mai puţin întortochiate de unde
şi fluiditatea mai acentuată a traducerii» 32.
■Pe lângă fructul ostenelilor de traducător, ne-au rămas de la acest neobosit căr
turar şi <o operă originală, care constă în câteva .prefeţe, în unele lămuriri prin care
motivează tipărirea unor cărţi, pasagii prin care cere indulgenta cititorilor pentru
greşelile de tiipar strecurate în tipărituri şi două autografe — acte de cancelarie.
Deşi puţine, aceste texte relevă în persoana lui Mitrofan un cărturar înzestrat
cu variate cunoştinţe, cu un stil elevat, eliberat de arhaisme, împodobit cu figuri de
stil, superior lui Radu Greceanu.
Avertizînd cititorii despre unele greşeli de tipar, el în d em n a : «unde vei afla
nişte lunecături (...) cu bună inimă indireptează şi nu ne pune ponos {...) că pre cît
am putut cu nevoinţă am lucrat». Iar dacă în anumite locuri se întâlnesc cuvinte care
ar suscita anumite semne de întrebare, el ţine să .precizeze că «precum am aflat în
izvod aşa am dat .şi în tipariu».
Dar cel mai frumos text, din această categorie, atît ca stil cât şi ca fond, care
poate constitui o pagină antologică a genului, rămîne cea întîlni'tă în Biblia din 1688
şi în Mineiul lunii septembrie, prin care a formulat o literară rugăminte pentru ier
tarea g reşelilo r33. «Iar noi cu umilinţă fraţilor vă rugăm ştiinţă făcîndu-vă că la acest
d(u)mnezăesc lucru, fiind noi ostenitori cu meşteşugul tipografiei multe lunecături vom
fi făcut, unele pentru asemănările slovelor carele nu prea fac useblre unele către
altele (se dă exemplu), carele unele pentru graba citirii la prube (care că acest lucru
s-au lucrat cu mare sîrguire) altele pentru supărarea nopţii, că şi noaptea o am făcuit-o
în unele vremi în loc de zi, altele pentru multa osteneală, fiindu-ne firea îngreuiată
nu le vom fi prins veste ce le vom fi trecut, iar sf(i)nţiile voastre aceste lunecări nu
le defăimaţi, ce cu inimă bună şi bl(a)gocestivă îndreptaţi, iară că am greşit şi noi
oameni pământeni sîntem, asemenea pătimaşi cuprinşi de slăbiciunea firii care nu lasă
nici pre un om a rămînea fără greşa'lă, că pre cât am putut cu nevoinţă am lucrat...».
Textul acesta, pentru frumuseţea şi adevărul lui, a fost preluat şi de alţi tipo
grafi şi diortositori, ca Antim Ivireanul sau Lavrentie monahul de la Rîmnic, unii
prelucrîndu-1, alţii reproducîndu-1 fără modificări esenţiale.
Pentru a-şi exprima nerăbdarea împletită cu dorinţ'a arzătoare de a sfâirşi lucrul
la volum e masive — Biblia şi Trioclul — care constituiau premiere tipografice, el folo
seşte expresia : «Precum doresc să sosească la vadul cel cu adăpostire, carii sînt
bătuţi de valuri «întru luciul mării, aşa am dorit şi eu să sosesc la sfârşitul cărţii
ac e şt ia».
însă textul care relevă cel mai bine stilul şi cunoştinţele sale intelectuale este
prefaţa din Octoih (Buzău, 1700), închinată lui Constantin Brâncoveanu, în care, prin
tre altele, face o succintă dar interesantă periodizare a luptei pentru statornicirea
limbii române 34.
Folosind o imagine biblică, Mitrofan îl socoteşte pe voievodul Brâncoveanu «ca
un pom nalt», sădit lîngă «curgerea izvoarelor», dînd roduri, cărţi pe care «cu ale
Măriei tale cheltuieli ai tipărit, şi că încă tipăreşti, că nu trece anu să nu rodeşti
dumnăzăeşti roduri».
Şi, înfăţi'şînd etapele tipăririi de cărţi In limba română, el adaugă : «întîi această
rodire au nevoit să o facă prea lăudatul şi marele acela Domn, Io Matei Basaraba
Voevod, fericitul strămoş al Măriei t a l e ; iară au adus puţine şi necoapte roaduri.
Iară lăudatul unchiul Măriei tale, Io Şerbană V oevodă Cantacuzino, s-au nevoit şi
mai mult, iară era şi ale Sale roduri de mijloc, nici de tot copte, nici de tot crude. Iară
32. Gabriel Ţepelea, Studii de istorie şi limbă literară, Bucuroşii, 1970, p. 87.
33. Aurelian Saccrdoţeanu, Tipografia episcopiei Rîmnicului (1705—1825), în «Mitropolia Olteniei»
XII (1960), nr. 5 - 6 , p. 301.
34. Alexandru Duţu, Coordonate ale culturii româneşti în secolul XVIII, Bucureşti, 1968, p. 142.
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Măriia ta, fiind cu adevărat de Dumnezeu sădit şi mai mult adăpat, -aduci roduri coapte,
dulci la gust şi în tot felul la vedeală şi la mulţime nesocotite (...) tipărind multe folo
sitoare de suflet cărţi...».
Dar Mitrofan se dovedeşte, că. avea şi talent descriptiv şi aceasta se reliefează
din modul cum ştie să zugrăvească un aspect din natură : «Că precum .pomii aceştia
înflorind şi rodind, nu numai cu rodul ospătează pre călători ce şi mirosul florilor
mirosire trecătorilor veselesc, şi cu verdeaţa frunzelor lor bucură vederea acelora şi
cu dulcele sunet al frunzii .îndulcesc auzirea, şi supt răcoroasa umbră a stîlpărilor
priimesc pre cei ce din cale depărtată osteniţi călători, precum şi cu al său unt măs
linul mai ales trupurile celor ce se ung cu d'însul le face sănătoase şi îmblînzeşte
obraz ele, dintru care .şi cununi să împletia oarecînd celor biruitori şi stîlpărilor finicului întru semn de 'biruinţă s e socotia» 35.
Lectura acestor texte relevă o construcţie a frazei evoluată, remarcabile figuri
de stil, variate cunoştinţe intelectuale şi peste toate arzătoarea sa dorinţă de a sluji
neamului său prin carte, care la vremea sa era rară.
Dar cel ce avea un stil împodobit cu metafore s-a dovedit că era înzestrat şi
cu sensibilitate lirică, concretizată în versiuri, realizate în maniera timpului, nu mai
prejos de c e le ale lui Antim Ivireanul, Radu Logofăt Greceanu sau Şerban II Logofăt.
‘ Ele erau ocazionate, aşa cum era în uz, de stema domnitorului Constantin Brîn
coveanu, ca în Psaltire, Buzău, 1701, unde întîlnim : «Stihuri politice 6 asupra cinstitii
Cruci din stema Prea luminatului Domn Io Constandin Basarab Voevodă», semnete :
Al măriei tale fierbinte rugătoriu Mitrofan, Episcopul de Buzău.
Tot semnate sînt şi versurile din Evhologhion, Buzău, 1099 şi 1701, intitulate:
«Stihuri politice 6 asupra cin'stitii Cruci din stema Prea luminatului Dom Io Constan
din Basarab Voevoda», dar ele sînt o reproducere fidelă din Orînduiala slujbei Sfin
ţilor Constantin şi Elena, Snagov, 1696, semnate : «Al Mă*riei tale mic şi nevrednic
Rob M iha i».
Şi mitropolitului Teodosie îi închină opt versuri, semnate : «Plecatul posiluşnic,
Mitrofan Episcop», în învăţătura preoţilor pe scurt.
Nesemnate, dar factura versurilor îl trădează oa autor pe Mitrofan, sânt cele din
Mineie, 1698 şi Octoih, 1700, c e le din Triod, 1700 şi Penticostar, 1701, şi cele din
Liturghii, 1702, adresate lui Şerban Cantacuzino vel paharnic, editorul cărţii.
Domnia lui Brîncoveanu, ca sprijinitoare a cărţii, el o glorifică prin versuri care,
atît prin fond cît şi prin formă, pot sta alături de cele ale mitropoilitului Dosoftei :
4

Bună tocmire v e d e m , Doamne Constantine,
Că numele-ţi cu îapta-ţi are întru tine.
Cînd Constantin, tărie, stare închipuiaşte,
Ce şi din buna-ţi faptă chiar să id ovedeaşte.
Că tare stai şi grijeşti de casele sfinte
Şi de podoabele ei, din suflet fierbinte,
Cărţi tipărind Ţării pre limba rumanească
Dumnezeu a mari daruri să dc învrednicească.
A v e a - v e i Măriia ta nemuri tor iu nume,
Ca şi sfîntul Constantin în t r -a d a s t ă lume.
Slăvi-vor c e i următori prea sfîntă Troiţă,
Ne uitîndu-ţi numele cel dc bună viţă.

Cel ce avea un stil încărcat cu metafore, cel ce era înzestrat cu sensibilitate
lirică, s-a dovedit că era împodoibit şi cu un remarcabil simţ artistic, pe care l-a mate
rializat şi în gravură. Ne-a rămas d e Ia Miitrofan-gravoru'l o vignetă, reprodusă în
Triod şi Octoih, tipărite la Buzău. Ea reprezintă un serafim stilizat, semnat cu iniţiale
majuscule M(itrofan) E(piscopul), care, datorită ingeniozităţii şi inteligenţei prin care
a fost concepută, poate fi un veritabil Ex liibris.
I
se atribuie şi o gravură, nesemnată, înfăţişînd, pe o întreagă pagină din Octoih,
pe .Sfîntul Ioan Damaschin. Se remarcă la această gravură mult simţ artistic, cunoaş
terea prim planului şi a perspectivei, iar prin realizarea interiorului şi prin eliminarea
rigidului, ciît şi prin fineţea trăsăturilor, se relevă însuşiri artistice şi pricepere pro
35. Prefaţa Octoihului, Buzău, 1700.
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fesională 36. Credem că şi gravura foii de titlu de la Troid este opera lui. O reclamă
aceleaşi ca'lităţi artistice.
Dacă aceste însuşiri situează pe autorul lor în galeria marilor gravori români,
adevărata vocaţie a acestei multilaterale personalităţi este aceea de tipograf. în
acea'stă îndeletnicire, Mitrofan a dezvăluit iscusinţă, îndemînare, simţ artistic, teh
nică, toate, desfăşurate cu «.pohtă» de lucru, ca unul ce era «iiibitoriu de osteneale»
pentru înfăptuirea unui măreţ scop, acela de a contribui la realizarea politicii cultu
rale a lui Constantin Brîncoveanu.
Unde şi-a însuşit el această înaltă tehnică tipografică, nu se cunoaşte, iar măr
turisirea despre «meşteşugul acesta al tipografiei mele care den tinereţele mele multe
locuri umbllnd şi cu multă osteneală oîştigîndu-1» 37, rămiîne încă fără d ezleg a re33.
Apariţia lui în istoria tipografiei româneşti se face la 1680, prin tipărirea la
laşi a Psaltirei cl'riţelcs a mitropolitului Dosoftei al Moldovei, pentru ca în 1681, dintr-o
notiţă aflată în Molitvenic de'nţeles, tipărit tot aici, să aflăm amănuntul că era «meş
terul tiparelor» sau «făcătorul tiparelor», cum se intitulează în Viaţa şi petrecerea
svinţilor, adică zeţar.
Mitrofan însă n-a fost numai zeţar, ci cunoştea ântregul complex al tehnicii tipo
grafice, dovedindu-se, prin instalarea a două tipografii, un excelent tehnician în această
branşă. Astfel, în 1680, la cererea şi cu sprijinul material al patriarhului Dositei al
Ierusalim ului39, care primise de la Duca Vodă o însemnată sumă de bani, el instalează
«ân respectabila patriarhiceasca şi domneasca mănăstire i(...) numită C etăţuia40 (...) în
Iaşii Moldovei», «o tipografie nouă» 41, grecească, prima din Moldova şi în acea vreme
singura din O rien t42.
în această tipografie, Mitrofan tipăreşte, iîn anul 1682, două cărţi de apărare a
Ortodoxiei, care, prin conţinutul lor polemic, urmau să fie cunoscute şi în A p u s :
«întîmpi narea Prea Fericitului şi prea înţeleptului Patriarh al marelui şi Siîntului oraş
Ierusalim, chir Nectarie, în contra argumentelor aduse d c * iraţii din Ierusalim prin
magistrul lor Petru, despre primatul Papii» ... şi «Dialog contra ereziilor şi despre cre
dinţa noastră, singura credinţă adevărată a creştinilor...». în 1685, ol tipăreşte Slujba
sfinţilor martiri Sergiu şi Vach.
în aceeaşi limbă, de data aceasta la Bucureşti, cu literă gravată de e l 43, ca unul
ce era cunoscător de gre'ceşte şi gravor, în 1G90 tipăreşte un volum, care, prin tema
tica sa, ca şi cele de la Iaşi, urma să circule în Europa. El cuprindea două tratate :
lntimpinare la principiile catolice şi la chestiunile lui Ciril Lucaris şi Manual în contra
rătăcirii calvine, de acelaşi patriarh al Ierusalimului, Dositei.
I

36. Virgil Molin, Ilustraţia în vechea carte bisericească, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXVIII,
(1969), nr. 7 - 8 , p. 705.
37. In prefaţa Octoihului, tipărit la Buzău la 1700.
38. Afirmaţia aceasta presupune învăţarea acestui meşteşug
peste hotarele ţării. De aceea, susţi
nerea că ucenicia şi-a făcut-o la tipografia mitropolitană din Iaşi, unde, fiind culegător, a învăţat meşte
şugul tipografiei şi tainele xilografiei, cum vedem în G. Ionescu, Tipografia de la Episcopia Buzăului.
p. 199, n-are bază documentară.
39. D. Stăniloaie, Viaţa şi activitatea patriarhului Dositei al Ierusalimului şi legăturile lui cu ŢăriU
Române, Cernăuţi, 1927, p. 23—24 ; P. P. Panaitescu, Patriarhid Dositei al Ierusalimului
şi mitropolitul
Dosoftei al Moldovei, în «Biserica Ortodoxă Română», LXIV, (1946), nr. 1—3, p. 100.
40. Dan Simonescu, Le monastire Cetătzuia (lassy) foyer de culture de UOrient orthodoxe, în *B+1cania», VI, (1943), p. 358.
41. Patriarhul Dositei, neputînd ascunde că românii aveau tipografie, mărturiseşte : ... «iar în ars-.
1680, fiind la Iaşi şi văzînd pe moldoveni că au tipografie, iar grecii nu, muream de necaz. Iar Dum
nezeu, conducătorul şi săvîrşilorul celor bune, ne aduce pe un român ieromonah anume Mitrofan şi i-rrr
dat şaizeci de lei şi ne-a construit o tipografie nouă». (B.R.V., 1, p. 257).
• 42. N. Iorga, Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea..., 1, Bucureşti, 1901, p. 32.
43. I. Bianu, art. cit., p. 48, este de această părere, în timp ce N. Iorga, în Studii şi, d o c u m e n t
7, p. 200, afirmă că litera a fost adusă — probabil — de la Veneţia. Din compararea literei mai ineMiL
mai puţin cizelată decît cea de la Veneţia, se poate afirma că aceasta a fost gravată de Mitrofan.
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A doua tipografie instalată de el este cea de la episcopia Buzăului. Ea a luat
fiinţă prin dărnicia lui Vodă Brîncoveanu 44, de unde şi denumirea ei de «tipografie
domnească», pe care o întâlnim pe câteva tipărituri ieşite de sub teascurile e i 45.
Promovarea acestui ostenitor în câmpul cărţii pe scaunul episcopal de la Buzău,
la 10 iunie 1691, s-a făcut — credem — cu promisiunea de a i se înfiinţa şi o tipo
grafie. Ea a fost instalată imediat, de vreme c e la 2 decembrie, acelaşi an, ieşea de
sub teascurile ei, prima tipăritură buzoiană, o carte de căpetenie pentru Ortodoxie,
intitulată Pravoslovnica mărturisire, în traducerea, din limba greacă, a lui Radu Logo
făt Greceanu, ajutat de fratele său Şerban şi de Stolnicul Constantin Canitacuzino46.
Inaugurarea acestei noi tipografii domneşti, cu o tipăritură în limba română şi
de importanţă capitală pentru Ortodoxie, era preludiul unui vast şi îndrăzneţ plan
de tipărire în româneşte a cărţilor de cult. Şi acesta era cerut de faptul că noi aveam
atunci numai manuscrise slavone şi acelea rare şi deteriorate, cum o mărturiseşte
însuşi M itrofan47.
Dar, timp de şase ani de zile, tiparniţa a stat în nelucrare şi în mod firesc se
simte nevoia unei explicaţii a acestei situaţii.
In prefaţa Mineiîor din 1698, prin care se începe o intensă activitate tipogra
fică timp de cinci ani, mitropolitul Teodosie dezvăluie o stare de fapt care, în acelaşi
timp, defineşte o demnă atitudine patriotică a preoţimii noastre, care, neînţelegând
limba slavonă, prefera să lase slujbele nefăcute, decât să se străduiască să înveţe
această limbă străină neamului lor.
Motivând apariţia Mineielor bilingve, mitropolitul arăta că «preoţii noştri de pe
la sate nici de cum înţelegînd limba aceea, orînduiellile besearicii nu se făceau deplin,
nici vieţile sfinţilor nu s e citiau, ascultătorii neînţelegînd şi prooroceştile citanii aramă
sunând era(u)...».
în faţa acestei paşnice rezistenţe împotriva unei limbi care n-avea nici o ade
renţă cu specificul nostru latin, se simţea nevoia unei descătuşări. Dar aceasta nu se
putea face cu uşurinţă.
La acea epocă, deşi limba slavă era socotită o limbă sacră, nu se putea vorbi
de un conservatorism rău înţeles. In primul rând, pentru că această limbă era dublată
şi în unele biserici chiar înlocuită, cu limba greacă, iar Evanghelia se citea în limba
rom ână48, şi în al doilea rînd, şi ce l mai principal, ea nu era înţeleasă, după cum am
văzut, nici chiar de către preoţi. Cît priveşte o reacţie negativă a poporului, ea nici
măcar nu se poate bănui, pentru că el era complet necunoscător al acestei limibi.
Ceva mai târziu, în 1725, episcopul Damaschin al Rîmnicului, înfăţişa această situaţie,
pe cît de plastic pe atît de dur : «creştinii stau ân biserică da boii, neiînţelegînd ceea
ce se citeşte şi cântă».
Nu se poate presupune nici o rezistenţă conservatoare a mitropolitului Teodosie,
deoarece el era un făţiş adept al partidei Cantacuzinilor, pentru care motiv a şi fost.
44. Mitrofan dezvăluie aceasta în Prefaţa Octoihului, 1700, cînd afirmă : «care tipografie, măcar că
cu ajutorul lui Dumnezeu pren mîinile mele s-au făcut, iară de la Măriia ta îi iaste însufleţarea şi viaţa
şi pentru, aceia să cuvine să să zică- că iaste tot a Măriei tale». Această realitate el o subliniază şi în
prefaţa de la Psaltire, cînd zice : «aduc Măriei tale dar din Tipografia Măriei tale...».
45. Pr. Gabriel Cocora, Tipografia şi tipăriturile de la Episcopia Buzăului, în «Biserica
Ortodoxă
Română», LXXVIII (1960), nr. 3—4, p. 286. Formula «Tipăritu-s-a în tipografia Domnească, la Episcopia
de la Buzău», o întîlnim la Pravoslavnica Mărturisire, Liturghier şi învăţătura preoţilor pe scurt.
46. Să se vadă : Pr. Niculae M. Popescu şi diac. Gheorghe I. Moisescu, Mărturisirea Ortodoxă,
Text grec inedit, ms. Parisimus, 1265. Text român, ed. Buzău, 1691, Bucureşti, 1942.
47. Tipărirea Octoihului, Buzău, 1700, este motivată, printre altele, şi prin aceasta : «Mai mult
fiind şi trebuincioasă foarte această carte preoţilor, de vreme ce la mulţi lipsind aceasta nu să
făcea
slujba dumnezăiască deplin, ce de şi să afla la cineva, era şi aceia scrisă cu mină stricată şi cu anevoie
a să ceti».
48. Dimitrie Cantemir, în Descrierea Moldovei, Bucureşti, 1973, Editura Academiei Republicii Socia
liste România, p. 229, arată : «In colţul din dreapta al lăcaşului este corul psalţilor moldoveni, iar în
cel din stînga al celor greci, care cîntă cîntările bisericeşti cu rîndul în amîndouă limbile».
Un pastor anglican, care a însoţit în 1702 pe ambasadorul englez în călătoria lui prin Ţara Româ
nească, nota că slujbele religioase se făceau în limba greacă sau în cea slavonă şi că sînt biserici în
care se citeşte Evanghelia în limba română. (N. Cartojan, Literatura română In epoca lui Constantin Brîncoveanu, curs litografiat, Bucureşti, 1931—1932).
B. O. R. -
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scos din Scaun şi reintegrat de Voievodul Şerban Cantacuzino49. Ori, se cunoaşte,
aceştia erau marii animatori ai curentului cultural din aiceastă perioadă, stolnicul Con
stantin Cantacuzino făcând parte din grupul de traducători -ai cărţilor liturgice 50. Mitro
politul nu era un simplu privitor, ci un sincer admirator al acestei mişcări de intro
ducere a limbii române în biserică, ipe care o exprima în prefaţa Mineielor, unde măr
turiseşte : ...«eu mai înainte de toţi (...) mai mult de cît toţi m-am bucurat şi lucru
am lăudat şi osîrdia am făluit...».
Traducerea cărţilor de cult, care cuprindeau cîntări, punea problema adaptării
textului original la textul român, cu respectarea formulelor muzicale din textul grec.
Lucrarea aceasta, migăloasă şi pretenţioasă, presupunea un cunoscător atît al muzicii
bisericeşti cit şi al limbii eline. Şi aceste calităţi au fost întrunite în persoana iscusi
tului tălmăcitor, episcopul Damaschin al Rîmnicului, dar lucrarea a fost terminată
mai tîrziu.- . '
Dacă cântările «se păstrau în forma tradiţională, nu trebuie — spune N-. Iorga —
să se creadă că-1 îndemna p e Mitrofan numai frica de a strica ortodoxia sau de a
călca datinile, ci mai ales greutatea de a pune cuvinte româneşti pe melodiile obiş
nuite» 51.
A ceasta este cauza hiatusului în viaţa acestei tipografii. Datorită situaţiei amin
tite, care nu putea arvea o rezolvare integrală, s-a recurs la un compromis, dar şi
acesta destul de spectacular, de a tipări cărţi în care textele ce nu se cântau să fie
traduse în limba română. Şi în susţinerea acestei afirmaţii amintim că în această
perioadă s-au tipărit integral m limba română cărţi care n-aveau -text c î n t a t : Biblia,
Mărgăritare, Evanghelie, Pravoslavnica mărturisire, învăţătura preoţilor pe scurt, ulti
mele două tipărite la Buzău.
Primele tipărituri în care se introduce limba română sînt Mineiele din 1698, cînd
se poate afirma — nota N. Iorga — că s-a proclamat «introducerea limbii româneşti
în slujba bisericii» 52.
Iniţiativa aceasta, privită în contextul epocii şi în comparaţie cu popoarele în
conjurătoare, constituie, după acelaşi istoric, una din cele mai însemnate revoluţii
din istoria poporului nostru 53 şi conferă episcopului Mitrofan rolul de luptător temerar
pentru statornicirea limbii române.
Tipăriturile de Buzău nu conţin în româneşte numai îndrumările tipiconale, sinax ar ele (vieţile sfinţilor), paremiile (texte din Biblie) cum s-a spus, ci şi foarte multe
rugăciuni 54f cîteodată şi în text paralel slavono-român, pentru convingerea unor
conservatori că nu se schimbă sensul textului, aşa cum s-a procedat şi cu Evanghelia
greeo-română din 1693.
49. Pr. Niculae Şerbănescu, Mitropoliţii Ungrovlahiei, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXVII (1959).
nr. 7 —10, p. 779 şi 784. Prima păstorie a fost între anii 1668—1672, iar a doua între anii 1679—1708.
50. Şerban al doilea logofăt Grcceanu, în «Cuvînt cătră de bine voitoriu cititoriu», mărturiseşte
această colaborare : «La a cărora nevoinţe avut-am îndireptătoriu pe cinstitul blagorodnicul şi prea înţe
leptul dumnealui Costandin Cantacuzino, biv vel stolnic ; însă la cele mai adînci filosofeşti şi bogosloveşti noimata ce s-au aflat, pre dumnealui ca pre un epistimon şi ştiutoriu l-am avut lumină şi dezlegare
îrltru toate...». Fratele său, Radul Logofăt, dezvăluie şi el această preţioasă colaborare, în prefaţa de U
Pravoslavnica mărturisire : «Insă aceasta mărturisesc, că precum şi la alalte ce am prepus şi am scos.
înpreună cu frate-mieu Şărban al doilea logofăt, de s-au tipărit, aşa şi la aceasta mai vîrtos ajutoriu s:
indireptoriu mai grealelor cuvinte şi noime am avut pe dumnealui Costandin Cantacuzino biv vel stolnic».
51. Istoria bisericii româneşti, ed. II, voi. <II, Bucureşti, 1932, p. 15.
52. Ibidem, p. 14.
53. N. Iorga, Constantin Brîncoveanu, Bucureşti, 1914, p. 175.
54. Turcu Nicolae, Viaţa şi activitatea cultural-tipografică a episcopului Mitrofan al Buzăului, Ir
«Biserica Ortodoxă Română», LXXXIII (1965), nr. 3—4, p. 288—294, unde se identifică aceste texte : Ezkr.~
loghion, 1691, cuprinde cele mai multe rugăciuni în limba română. în Triod, 1700, întîlnim : rugăciunii
pentru binecuvîntarea sălciei la Florii (p. 498) şi alte rugăciuni, la p. 560-563, iar de la pagina 693 se c i
«Viaţa Măriei Egipteanca». Penticostarion, 1700, cuprinde rugăciunea de la Paşti pentru binecuvîntarea câr=_
brînzei şi ouălelor ; slujba plecării genunchilor de la vecernia din Duminica Rusaliilor pînă la stihozrrsi
(p. 130—135); Psaltirea, 1701, are în limba română, după fiecare catismă, anumite tropare şi cîte o ru*£ciune, iar la f. 209, Pascalia, care este în limba română. Şi Sfîntă şi dumnezăiasca Liturghie are în lin ca
română, la cele trei liturghii, rugăciunea amvonului, în slavonă şi română, rugăciunea colivei (f. 105-1116,
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Din mîinile lui Mitrofan au ieşit 31 volume 55. Din acestea doar trei au un număr
redus de foi, în rest mai toate tipăriturile sînt cărţi masive, format in folio sau 4°,
conţinînd de la 98 pînă la 712 pagini. Adăugind la acestea şi monumentala Biblie de la
Bucureşti, cu 944 pagini — tipărită cu literă măruntă, 59 rînduri pe pagină, ne facem
o imagine clară despre intensa şi dubla sa muncă, de zi şi noapte, ca zeţar şi corec
tor, pentru a da la lumină, cu nerăbdarea corăbierului de a sosi la ţărm — după a
lui expresie — cărţi în care se cuprindea limba strămoşească. Era un moment de afir
mare a demnităţii naţionale, mărturisită de mitropolitul Teodosie, în prefaţa Triodului,
Buzău, 1700 : «vom cînta — zice el — nu în pămînt strein, ci în pămîntul slobod şi
al nostru», nu «ca cei mai mulţi din strămoşii noştri ce au fost supt stăpînirea năsălnicilor stăpiînitori». Şi conştient de rolul cu'ltural pe care îl juca în orient această
luminoasă epocă brîncovenească, tot el sublinia, cu vădită superioritate: «Nu ne
vom mai împrumuta dar de acum înainte de unele ca acestea, ca mai 'nainte de la
aiţii, ce şi noi ca ale noastre le vom avee, şi altora, cui vor treibui de .ace astea, cu
osârdie vom împărţi».
Consecinţa acestei afirmări naţionale era şi «iuţeala uimitoare» prin care ieşeau
la lumină cărţile tipărite de acesit iscusit meşter. Biblia, de 944 pagini, se tipărea în
zece luni, cele 12 Mineie, cu 1.706 pagini, în 11 luni, iar Triodul şi Octoihul, avînd la
un loc peste 1.000 de pagini, în 12 luni, pe cînd numai ncuă volume din M ineiele de
la Rîmnic, din 1779— 1780, se tipăreau în 15 l u n i56. A ceastă mare trudă, raportată la
procedeele tehnologice ale epocii, cînd hiîrtia se umezea în copaie şi după ce ieşea
de sub teasc se punea la uscat pe frînghie, la care se mai adăuga perioada corecturii
şi a legatului, relevă în Mitrofan imaginea unui adevărat erou al muncii culturale.
Cu cîte teascuri era utilată această tipografie, cine i-au fost ucenicii şi colaboratorii,
nu ştim. Cunoaştem, în schimb, cîteva nume de gravori : Ioanichie Bacov, Dimitrie,
Nicola Ioan, şi Ursul zugrav, care poate fi identificat cu Ursul, ucenicul de la Iaşi, pe
care îl aminteşte în Viaţa şi petrecerea svinţilor, Iaşi, 1682— 1683, voi. 2 57.
Şi munca aceasta, dusă piînă la istov, izvorîtă dintr-un înalt sentiment patriotic,
el o desfăşura cu abnegaţie şi cu dragoste mărturisită : «iar eu (...) precum ai poruncit
Măriia ta, am început lucrul cu pohtă şi (...) la săvârşit l-am adus, cu multă bucurie
duhovnicească» (Octoih, Buzău, 1700).
Frumoasa şi pasionata sa îndeletnicire de «tipăriitoriu», pe care o socotea mai de
preţ decît misiunea de prelat, o făcea public cunoscută cînd ţinea să însemneze : «În
suşi episcopul Buzăului chir Mitrofan fiind tipograf (Mineie), ori «pren osiîrdia şi pren
nevoinţa a iubitorului de osteneale : Mitrofan Episcopul de Buzău» ( E v h o l o g h i o n ,
1699) sau «A tot meşteşugul Tipografiei şi îndireptării cuvintelor rumâneşti ostenitoriu, de Dumnezeu iubitoriul Mitrofan Episcopul de Huşi», cum no/ta pe Biblia de
la Bucureşti.
Cărţile tS^ărite de el erau în majoritate editate de Constantin B rîncoveanu58,
cele mai multe din ele aviînd în titlu menţiunea
că s-au tipărit «den porunca şi cu
molitvele vecerniei şi rugăciunea binecuvîntării celor cinci pîini
de la litie, începînd cu f. 112, iar la f. 128,
molitvele utreniei (12 rugăciuni ale luminării), Rînduiala din Dumineca Pogorîrii Sfîntului Duh, apoi
Pravilă cătră d(u)mnezăiasca Cuminecătură şi patru molitve ale Sfîntului Ioan
Hrisostom, Sfîntului Vasile
cel Mare şi Sfîntului Simeon Metafrastul. în Molitvele v e c e r n i e i 1702, întîlnim
opt rugăciuni la început şi
două la sfîrşit.
55. Triodul slavo-român, inclus în B.R.V., 1, 105, după V. Popp, Disertaţie la tipografiile româneşti...,
cît şi Crestomaţia lui Timotei Cipariu, nu mai trebuie să figureze în lista cărţilor tipărite de Mitrofan la
Buzău. Necunoscîndu-se nici un exemplar, credem că
anul a fost greşit citit, din cauza uzurii foii de
titlu. Dacă într-adevăr s*ar fi tipărit acest Triod la
1697,în ediţia 1700 nu
s-ar mai specifica «acum
intîiu s-au tipărit».
56. Aurelian Sacerdoţeanu, Tipografia Episcopiei Rîmnicului (1705—1825), în «Mitropolia Olteniei»,
XII (1960), nr. 5 - 6 , p. 309.
57. Un bun studiu despre tipografii de la Buzău ne-a
dat Daniela Bratu, Tipografii
de la Buzău,
în «Glasul Bisericii», XVII, (1958), nr. 8, p. 727.
58. Şi cărţile care n-au menţiunea amintită erau tipărite cu cheltuiala lui Brîncoveanu. Aceasta
o arată Mitrofan în prefaţa Triodului, unde subliniază că acesta «cu porunca şi cu cheltuiala Măriei tale
s-au tipărit, ca şi celelalte ca mai nainte decît aciasta s-au făcut». Mitropolitul Teodosie dezvăluie şi
el acest larg sprijin material în mai multe prefeţe, din care redăm un pasagiu, mai semnificativ, din
Penticostar, 1700 : «...Măria ta ai făcut la bisericile lui Dumnezeu, îmbogăţindu-le cu tipărirea, mai
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toată cheltuiala prea luminatului Domn, Io Constantin Baisarab Voevod», «sipre folosul
de obşte al neamului românesc», ,«atîta lipsit de multe şi ales den învăţătură». Ele
erau intes răspândite59, dîndu-se «la pravoslavnici în dar»60, «la un norod întreg, celor
din casă a Beseri'cii noroade : Rumânilor, Moldovenilor şi Ugr o vlahilor» 61, şi majo
ritatea au importanţa de a fi pentru prima oară tipărite In limba română : Mineîe,
Pravoslavnica Mărturisire, Evhologhiorx, Triod, Octoih, Penticostar.
Cel care propunea tipărirea cărţilor era Mitrofan — «m-am îndemnat de o am
tipărit», afirmă el în prefaţa Molitvelnicului din 1699 — şi motiva apariţia lor fie că
manuscrisele erau rare şi «dă să şi afla la cineva, era şi aceia scrisă cu mână stricată
şi cu anevoie a se citi» (Octoih, Buzău, 1700), fie că lipseau «şi pre la şcoale pentru
învăţătura copiilor» (Psaltire, 1701), saai pentru că «iaste de mare treabă în toate zilele
şi la tot ceasul» (Evhologhion, 1699).
Ideea c'are anima şi încălzea această vajnică mişcare culîturală, Mitrofan o relevă
atunci cînd afirmă «că cele mai dinainte tipărite (cărţi) nu sînt cu tipicul românesc,
drept aceia m-am îndemnat de am tipărit cu toate învăţăturile rumâneşti pentru înţe
legerea tuturor» (Evhologhion, 1699). Şi cu aceasta el ne dezvăluie şi munca de tra
ducător al textelor româneşti, ca unul ce se afirmase c'a bun cunoscător al limbii
eline, din care s-au tradus cărţile de ritual.
Cu aproape 50 de ani în urmă, I. Bianu a afirmat că Mitrofan este un mare tipo
graf, dar n-a adus nici un argument în susţinerea acestei realităţi, care se poate dovedi
numai din analiza operei sale.
Compoziţia paginii ca titlu sau frontispiciu pretinde de la întocmitor înainlte de
toate un bun gust şi oarecare doză de ingeniozitate. A cest principiu era bine cunoscut
de Mitrofan şi aplicat la tipăriturile sale.
Foile de titlu — în general, elegante şi decorative — sînt de obicei adaptate
textului, mai scurt sau mai lung, prezentând gravuri sau frontispicii care să sugereze,
pe oît e posibil, cuprinsul. Oînd spaţiul rezervat titlului este mai mare, atunci se
recurge la frontispicii, chenare tipografice, iar în josul paginii se plasează o gravură
prin ale cărei imagini să sugereze titlul, aş'a cum întîlnim la V i e ţe le svinţilor sau la
Biblia de la Bucureşti. Aceasta din urmă, avînd un conţinut sobru, diferenţiat de cărţile
liturgice cu cântări62, are o pagină de titlu sobră, alcătuită din chenare tipografice,
determinate de textul prea dezvoltat, care cuprinde întreaga pagină.
înainte a sfintei Evanghelie, ca un temeiu al pravoslavnicestii noastre credinţe, apoi cu a celor doaosprezeace Minee, apoi cu Paraclitichi, după aciasta cu Triodul, pentru care smerenia noastră mulţ/ mulţă*
meşte Măriei tale (...). Şi acum mai pe urmă bine ai vrut Măriia
ta de ai tipărit veselitoriul acesta
Penticostariu, ca şi celelalte, cu a Măriei tale chieltuială s-au tipărit...».
59. O Psaltire, Buzău, 1703, se afla la Broşteni-Banat. (V. Molin, Aria de r^tiindire a cărţilor
de la Rîmnic în Banat în secolul al XVIII-lea, în «Mitropolia Olteniei», XVI, (1964), nr. 9—10, p. 862).
iar un Triod, 1700, se găseşte la Rîuşoara Făgăraşului (Augustin Z. N. Pop, Bibliografia românească
veche, operă de colaborare naţională, în «Studii şi cercetări de bibliografie», (1960), nr. III,
p. 239).
60. In prefaţa Octoihului, Buzău, Mitrofan, subliniază, printre altele : «iară acum Măriia ta nu
numai lipsirea ei ai împlinit ce şi în dar tuturora o ai dat».
Şi adeverirea acestei afirmaţii se poate vedea şi din însemnarea de pe un Triod, ce se afla 1&
mînăstirea Sîmbătă de Sus : «Acest Triodion ni s-a dat de pomeană de Măria Sa Vodă Constantin Brîn
coveanu Voievodul mănăstirii de la Satul Măriei Sale de la Sîmbătă de Sus, VJeat 7202». (N. Iorga, Studi:
şi documente, 13, p. 184).
Un liturghier, Buzău, 1702, care a aparţinut schitului Brazi,
de lîngă Panciu, a ajuns apoi \z
biserica din Ribiţa, judeţul Hunedoara (Ioana Costache Panait, Circulaţia în Moldova a cărţii în limbz
română tipărită în secolul al XVIII-lea, în «Mitropolia Moldovei», XLVIII (1972), nr. 3—4, p. 421).
Un Penticostar de Buzău era dăruit de Stolnicului C. Cantacuzino bisericii ortodoxe din satul RecesFăgăraş', iar un exemplar din Triod, Buzău, 1700, era donaf de acelaşi, bisericii unite din Berivo:^
Mic din Ţinutul Făgăraşului, iar Mineiele erau dăruite tot de el mănăstirii Bisericani din
judeţul Near(Corneliu Dima Drăgan, Biblioteca unui umanist român, Constantin Cantacuzino Stolnicul, Bucureşti, I9r~
p. 274 şi cotele 402 şi 403).
61. Cum se arată în prefaţa Bibliei de Bucureşti, la N. Iorga, Activitatea culturală a lui Consta.
Brîncoveanu..., p. 168.
62. Mitropolitul Teodosie caracteriza aceste cărţi cu plastice expresii : T r io d ; «această cîntărc^. şi plină de umilinţă carte», Penticostar; «veselitoriul acesta Penticostariu>.
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M ineile au pagina de titlu în chinovar roşu şi negru, încadrat sus de un fron
tispiciu gravat în motive vegetale, incluzând trei imagini, ingenios plasate. In josul
paginii, un alt motiv vegetal, ceva mai îngust, lasă spaţiu pentru însemnarea tipăritorului şi a locului tipăririi, iar textul titlului, încadrat în linii şi în compoziţii tipogra
fice, degajă lumină şi distincţie.
Titlul Octoihului, în comparaţie cu cel al Penticostarului, e mai lipsit de încăr
cătură xilografică, spaţiul rezervat textului e mai redus, iar literele, departe de a fi
înghesuite, sînt simetric dispuse. Sus, cele trei spaţii, delimitate de colonete cu arcaide,
preluate de arhitectura bisericilor ortodoxe, prezintă trei sfinţi. Imaginile de sus se
sprijină pe două coloane cu capiteluri înflorate, pe care se înfăşoară viţa de vie, simbol
liturgic al Bisericii Ortodoxe, care şi ele au la bază un brâu lucrat cu motive botanice,
în jos, stema ţării, încadrată de motive florale, dă un plus de eleganţă paginii.
Textul cărţilor tipărite de Mitrofan au în general o pagină aerisită, respectând
principiul tipografic ca spaţiul dintre rînduri să nu fie mai mare decît desenul litie
relor. Litera, de multe ori măruntă ca în Biblie şi în Mineie, nu oboseşte ochiul, dato
rită spaţiilor marginale largi. Cînd se foloseşte literă mai măruntă, cum e textul Bibliei,
cuvintele sânt «spaţiale între ele, cu rîndurile dese şi perfect egal distanţate — 59 pe
pagină — cu o înfăţişare şi eleganţă neobişnuită» 63. în schimb, Psaltirea, care se folo
sea şi ca manual şcolar, are o literă mare, iniţiale ornate, cu pagină luminoasă,
atractivă.
Majoritatea tipăriturilor au textul imprimat cu roşu şi negru, încadrat de com
poziţii tipografice. Unele pagini, prin care se încep capitole, au frontispicii cu motive
vegetale şi medalioane cu sfinţi în mijloc, iar sfîrşitul capitolelor, cînd spaţiul tipo
grafic permite, este împodobit cu vignete.
Un plus de eleganţă este conferit paginii de multe ori de literele iniţiale orna
mentale. în Biblia de la Bucureşti e reprodus un p chirilic «între braţele căruia este repre
zentată figura apostolului Pavel», iar în V iaţa şi petrecerea svinţilor întâlnim iniţiale
în stil baroc : «litera este înscrisă într-un oval sau într-un dreptunghi aşezat pe o
carte d e sc h is ă ; ovalul sau cartea cu dreptunghiul sînt susţinute de simbolurile evan 
g h elicilo r : cap de bou sau de leu, nimbat şi înaripat sau cap de în g er» 64. In ce'leialte tipărituri de Buzău predomină litere iniţiale în chenare împodobite cu vegetale,
ca în Psaltire, Penticostar sau Mineie.
La toate aceste elemente care fac din cărţile tipărite de Mitrofan cele mai fru
moase tipărituri, se adaugă ilustraţia, care se distinge printr-o elegantă punere în
pagină, ceea ce a contribuit ca în clasificarea celor mai frumoase cărţi ilustrate din
sepoiul al XVIII-lea locul prim să fie ocupat de tipăriitu«rille de Buzău : Octoihul şi,
în special, T r i o d u l 65, care, prin conţinut, se pretează la o bogată ilustraţie.
Cărţile ieşite din iscusitele mîini ale lui Mitrofan se disting «prin combinaţia
cu gust a ornamentelor şi ilustraţiilor cu textul şi printr-o elegantă punere în pagină».
Fila de la început a Triodului ilustrează cu pregnanţă această afirmaţie. Aici întâl
nim măiastra îmbinare dintre frontispiciu, literă mare şi mai mică, iniţială ornată şi
vignetă, care relevă autorului ei un deosebit gust artistic şi o remarcabilă dexteritate
profesională.
La ilustraţiile acestor cărţi se disting planurile bine calculate, pe succesiuni de
perspectivă (...), personajele sînt aşezate pe fonduri echilibrate, cu oarecare mişcare,
iar tehnica este curată şi relativ sigură.
Dacă se face o paralelă între ilustraţia de la Snagov şi cea de la Buzău, laurii
îi culeg gravorii de la Buzău. Căci din majoritatea cărţilor ieşite din teascurile de la
Snagov, clişeul 'xilografic de proporţii, ilustraţia cît de cât deosebită, lipseşte. Aproape
totul se rezumă la folosirea unui clişeu cu stema Munteniei, plasat la început de
carte, de ce(le mai multe ori fără o variaţie, repetând acelaşi bloc de lemn 66.
Tipăriturile lui Mitrofan se remarcă pirin combinaţia cu gust a ornamentelor şi
ilustraţiilor cu textul, iar gravurile paginilor de titlu, unele din ele dispuse pe în________________________________________________________________

*

N 63. C. D. Fortunescu, Istoria tiparului în Ţările Româneşti, în «Almanahul graficei române», Craiova,
I (1924), p. 121.
64. Mircea Tomescu, Istoria cărţii româneşti de la începuturi pînă la 1918, Bucureşti, 1968, p. 83.
65. Ibidem, p. 84.
66. Virgil Molin, Ilustraţia în vechea carte românească, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXVIII,
(1960), nr. 7 - 8 , p. 710 şi 712.
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treaga pagină, împrumută elemente din arhitectura brîncovenească, iar îmbrăcămintea
.personajelor este de multe ori autohtonizată, înfăţişînd costume şi interioare de epocă.
La aceste tipărituri se remarcă simţul estetic şi plăcerea de a ornamenta, ceea
ce a făcut ca tipăriturile cele mai bogat ilustrate din secolul al XVIII-lea să fie Triodul
şi Octoihul, ieşite de sub teascurile tiparniţei buzoiene în 1700, cărţi care conţin com 
poziţii fastuoase şi o ţinută distinctă 67.
Din simţul frumosului şi din iscusitele mîini ale tipografului Mitrofan au ieşit
adevărate monumente de artă tipografică. M ineiele de Buzău, rămîn, după N. Iorga,
«una din cele mai frumoase şi mai imposante producte ale tipografiei noastre», Triodul
de Buzău, pe lîngă faptul că este cea mai mare lucrare tipografică, ieşită de sub
teascurile -acestei tipografii, e considerat «o capodoperă a vechii noastre tipografii» 6n,
iar Biblia de la Bucureşti, în afară de marea sa valoare, este şi «o lucrare epo
cală, în ceea ce priveşte tehnica tipografică şi realizarea ei artistică».
'Posedând calităţi artistice deosebite, cît şi un conţinut care interesa întreaga
Ortodoxie, unele din tipăriturile lui Mitrofan au circulat şi în afara hotarelor Prin
cipatelor. Astfel, cîteva exemplare din Mhneie au fost identificate în Biblioteca naţio
nală din S o f i a 70, Pravoslavnica Mărturisire era cunoscută unor cercetători francezi
din secolul al XlX-lea 71, iar Biblia din 1688 constituie «carte rară» la Biblioteca impe
rială din Viena 72.
Ca un bun cunoscător a‘l limbii eline, pe care, probabil, a învăţat-o în Academia
lui Vasile Lupu, Mitrofan a tipărit la Iaşi şi Bucureşti, în această limbă, cărţi de pole
mică confesională şi de apărare a Ortodoxiei, asaltată atiît de Catolicism, cît şi de
Reformă şi Contrareformă.
Tipărirea la noi, în această epocă, a multor cărţi în limba greacă, «limbă mon
dială, prin care se înţeleg diferite popoare din Orient şi sultanii se servesc de ea
nu rareori ca de o limbă oficială a imperiului» 73, nu era o consecinţă a cosmopolitis
mului, ci integrarea noastră în circuitul cultural european.
Cînd în tot Orientul nu existau tipografii greceşti decît în Principate, cărţile
tipărite acum, constituiau, cum .se nota pe una din ele, şi o replică la răutăcioasa afir
maţie a Apusenilor că îi întrec pe Răsăriteni «iîn ştiinţa grecească şi în tipărirea căr
ţilor» 74. Şi această tipăritură intitulată «întîmpinarea Prea fericitului şi prea în ţe le p 
tului Patriarh al marelui şi sfîntului oraş Ierusalim, Chir Nectarie, în contra argumen
telor aduse de Fraţii din Ierusalim, prin magistrul lor Petre, despre primatul Papei.
Tipărită acum pentru întîia oară în respectabila patriarhicească şi domnească mănăs
tire a sfinţilor şi glorioşilor întîi corifei Apostoli, numită Cetăţuia, în anul mîntuirii
1682, luna lui Iulie, în Iaşii M oldovei», ieşită din mâinile lui Mitrofan, este o realizare
tipografică de o remarcabilă eleganţă, prezentând Europei o veritabilă operă de artă
tipografică.
Avînd un conţinut de polemică confesională, cartea a fost larg cunoscută în
cercurile teologice din Apus şi atenţionată la Londra, în 1702, în lucrarea «Tou pani
chir Nectarii Patrlarchae Hierosolymitani, coniutatio imperii Papae in Ecclesiam» şi
combătută cev a mai tîrziu, la Paris, în 1718, de Stephani de Altimura Ponticensis, in
«Panoplia contra schisma Graecorum, qua romana et occidentalis ecclesia defenditur
adversus criminatidnis Nectarii in uperi Patriarchae Hierosolymitani, quas congessit in
Libro, Peri arhis tu Papa, de Primatu Papae».
Cartea figurează şi în cunoscuta Bibliographie 'hellenique şi a fost achiziţionată
de Biblioteca naţională din Paris 75.
67. Mircea Tomescu, op. cit., p. 84.
68. Istoria literaturii române in secolul al X V lll-lea, I, p. 418,
69. C. D. Fortunescu, Istoria tiparului..., în «Almanahul graficei române», 1925, p. 113.
70. Maria Rădulescu, Tipărituri româneşti în lim ba slavonă în Biblioteca naţională din Sofia,
în «Romanoslavica», 6, Filologia, Bucureşti, 1962.
71. Emil Legrand, Bibliographie hellânique ou Description raisonne des ouvrages publiâs par
Grecs au dix-septieme siicle, Paris, 1894, IV, p. 140 ; Emil Picot, Pierre Movilă.
12. Bibliografia Veche Românească, 1, p. 291.
73. D. Russo, Studii istorice greco-române, Opere postume, 2, Bucureşti, 1939, p. 491.
74. In volumul Despre primatul papii, Iaşi, 1682, pe verso foii de titlu, se află următoarea «şigramă la tipografie» : «Ingîmfarea apuseană se lăuda că întrece mai înainte cu mult pe Răsăriteni se
ştiinţa grecească şi în tipărirea cărţilor; luminarea ambelor aceste lucruri a răsărit de curînd a c
pentru credincioşi : lucrurile acestea sînt lauda lor, iar Dumnezeu a Răsăritenilor».
75. B .V .R , 1, p.

DIN TRECUTUL BISERICII N O A S T R E

99 5

Tot din .mîinile lui Mitrofan ieşea de sub teascurile tipografiei greceşti din I*aşif
pentru prima oară, în 1683, Dialog în contra ereziilor, de Simeon al Tesalonicului.
Nu insi'stăm acum asupra deosebitei valori a acestei scrieri pentru apărarea
Ortodoxiei în acea vreme, ci vom sublinia atît importanţa ei ca prima ediţie critică
tipărită în Principate, cît şi circulaţia şi aprecierea de care s-a bucurat ea în Apus.
In 1714, marele orientalist şi filolog francez, Nicolas Barat, i-<a dedicat un amplu
studiu într-un volum in titu la t: N o u v e lle bibliotheque choisie ou Von fait connaitre
les bons livres en divers genres de literature qu'on en doit laire, tipărit la A m s t e r 
dam în 1714.
Independent de Barat, elenistul Johannes A lb erti Fabricius a publicat în marele
său corpus Bibliothecae graecae, volumul 14, Hamburg, 1728, o amplă notă asupra
acestei cărţi, care rămîne prima ediţie critică tipărită. în Principate, autorul mărturi
sind că a găsit această frumoasă tipăritură grecească în biblioteca domnitorului N ic o 
lae Mavrocordat. Dar valoarea acestei ediţii a crescut şi mai mult cînd în 1866 ea a
fost acceptată de J. P. M igne în cunoscuta şi v-aloro'asa Patrologiae graeca.
Din punct de vedere grafic, volumul se distinge prin eleganţă tipografică, printr-o mare sobrietate şi o savantă adecvare a tiparului la text.
Ţinuta ştiinţifică a ediţiei din 1683 rezidă însă nu numai în fidelitatea sa teolo
gică, ci
şi în maniera, aproape modernă, de prezentare şi interpretare critică a operei
marelui teolog Simeon al Tesalonicului, care constă în. numerotarea marginală a rîndurilor din 5 în 5 şi existenţa unui aparat critic intrinsec (de subsol) şi final, sub
formă de indice 76.
Oiţe un exemplar din această frumoasă şi valoroasă tipăritură se află în Biblio
teca naţională din Paris, Biblioteca Mazarin, tot din Paris şi în Biblioteca arhivelor
afacerilor străine din Moscova.
în perioada cît a sfat la Bucureşti, Mitrofan a tipărit şi aici, în limba greacă, cu
literă gravată — probabil de el — un volum, în 1683, care cuprinde două tratate teo
logice : M eletie Sirigul, întîm plare la principiile catolice şi la chestiunile lui Chirii
Lucaris, şi Manual în contra rătăcirii calvine al lui Dositei, patriarhul ^Ierusalimului.
Deşi litera este mai încărcată, mai puţin luminoasă, totuşi punerea în pagină cu
dexteritate conferă şi acestei tipărituri eleganţă.
Ca şi celelalte, amintite mai sus, şi acest volum a cunoscut, cum era firesc,
datorită conţinutului polemic, o circulaţie europeană şi se află în Biblioteca Mazarin
din Paris şi a fost inclusă Sn Bibliographie hellenique 78.
Datorită unei bibliografii, în majoritatea ei de la începutul secolului nostru,
cunoaştem circulaţia unor tipărituri laie 'lui Mitrofan în marile oraşe ale Europei :
Moscova, Sofia, Viena, Hamburg, Amsterdam, Paris şi Londra. Dar ele, cu siguranţă,
au circulat în primull rînd în Orientul ortodox, la patriarhalele din Constantinopol,
Ierusalim, Alexandria şi Antiohia şi o nouă investigaţie prin bibliotecile europene
s-ar sold'a cu bune rezultate care ar mări aria de circulaţie a acestor tipărituri.
Cunoscător al unor limbi de circulaţie mondială, încercat traducător, notabil ver
sificator, iscusit gravor, atent corector şi artist tipograf — autor de ediţii critice —
episcopul Mitrofan al Buzăului — mort în 1703 — rămîne o mare personalitate cultu
rală din secolul al XVII-lea, care, prin acţiunea duisă pentru a reda limbii române
firescul ei rol în viaţa poporului, a înfăptuit o adevărată revoluţie culturală.
Prin tipărirea unor monumente de artă tipografică, el merită apelativul de mare
tipograf, iar faptul că unele din aceste tipărituri, care poartă însemnarea că s-au
tipărit «pren osîrdia şi pren nevoinţa a iubitorului de osteneale, Mitrofan Episcopul
de Buzău», au fost apreciate peste hotare ca frumoase tipărituri şi sînt socotite cărţi
rare în marile biblioteci apusene, susţine afirmaţia că renumele său este de circulaţie
europeană.
Pr. Gabriel COCORA

76.

Informaţiile sînt luate din ineditul şi valorosul studiu al Dr. Corneliu Dima-Drăgan, Prima edi
ţie critică tipărită in Principate şi ecoul său european, în «Ex Libris», Bucureşti, 1973, p. 234—235.
77. B.R .V ., 1, p. 275.
78. Ibidem.

A N E X E
I CĂRŢI TIPĂRITE DE MITROFAN

1. Psaltirea denţeles. In Iaşi. Vleato 7188 (1680).

I

2. M ătvenic denţă(l)es. Vleat 7189 — Mai în 20. 1681, Iaşi.
3. Viaţa şi petrecerea svinţilor. Vlato de la începutul lumii 7189, luna octombrie / Dela naşterea D e m 
nului şi / mîntuitorului nostru Is. Hr. leat 1682.
La sfîrşitul volumului II, f. 84, o cererea de iertare de greşelia mitropolitului Dosoftei, sfîrşind :
«Şi tiparnicii : Ermonahu Mitrofan făcătorul tiparelor cu ucenicii săi Pavel şi Ursul, Andrei».
4. întim pinarea Prea fericitului şi prea înţeleptului Patriarh al marelui şi sfîntului oraş Ierusalim, Chir
Nectarie, în contra argumentelor aduse de Fraţii din Ierusalim, prin magistrul lor Petre, despre
primatul Papii. In anul mîntuirii 1682, luna lui iulie, în Iaşii Moldovei (In limba greacă).
La p. 255 «S-a tipărit de Ieromonahul Mitrofan».
t

5. A fericitului Arhiepiscop al Tesalonicului Sim eon Dialog în contra Eresiik>r... In anul mîntuirii 1683,
luna Octombre. In Iaşii Moldovei — (In «limba greacă).
6. Slujba sfinţilor martiri Sergiu şi Vah, Iaşi, 1685, în limba greacă, fără foaie de titlu.
7. Biblia /adecă/ D um nezeiasca Scriptură I ...la anul de la facerea lumii 7196 / iară de la Spăsenia
lumii, 1688 / In luna lui noembri în 1 zile.
8. lntîm pinare la principiile catolice şi in chestiunile lui Chirii Lucaris şi ale lui Dositei al Ierusalimului.
Manual în contra rătăcirii calvine. Bucureşti, 1690, în limba greacă, formînd un singur volum,
tipărit «de către iubitoriul de Dumnezeu Episcop fost al Huşilor, chir Mitrofan».
9

9.

Mărgăritare, adecă /cuvinte de multe fealuri,

/ a celui întru Sfinţi Părintelui nostru, / loan Arhie
piscopul Ţarigradului / A lui Zlatoust. / Anul de la zidirea Lumii 7199. (1691). La sfîrşit = «La
tot meşteşugul lucrului acestei sfinte cărţi şi al diortosirii limbii rumâneşti, priimitoriul de
osteninţe, Mitrofan, proin Episcop Husski»..

10. Pravoslavnica Mărturisire. Tipăritu-s-au în tipografia Domnească, la / Episcopia de la Buzău / la
anul de la zidirea lumii 7200. In luna lui Dichembrie 3. (1691).
11. Mineiul luna lui Septembrie... însuşi episcopul Buzăului, Chir Mitrofan fiind tipograf — (1698) —
12 volume.
12.

Evhologhion adecă Molitvenic. Pren osteneala *a însuşi Episcopului de Buzău. Chir Mitrofan (1699J.

13. Octoih ce să zice osmoglasnicul. In anul de la zidirea lumii 7208 (1700).
14. Triodion ce să zice Tripeasneaţa. Şi s-au tipărit în sfînta Episcopie de la Buz(ău). In ariul dela zidirea
lumii 7208 (1700).
15. Evhologhion adecă M olitvenica... In anul de la zidirea lumii 7209. Pren osteneala a însuş EpiscopuluL
de Buzău Chir Mitrofan — (1701).
16. Penticostariu... In Sfînta Episcopie de la Buzău în anul de la zidirea lumii 7209 (1701).
17. Psaltirea, la anul 7209 (1701).
La sfîrşitul cărţii citim : «Pren osîrdia şi pren nevoinţă a iubitului de osteneale : Mitrofan, Epis
copul de Buzău».
18. învăţătura preoţilor pe scurt... La anul de la zidirea lumii 7201 (1702).

Dcr^
nească. La anul de la zidirea lumii 7210 (1702).
20. Molitvele vecerniei şi ale Utreniei. Leat 7210 (1702).
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II VERSURI ALCĂTUITE DE MITROFAN

1. «Stihuri politice 10 asupra stem ei prea lum inatului, slăvitului şi blagocestivului Io Constantin B.
Basarabă Voevoda», pe- verso titlului de la Mineiu, luna lui Septembrie, 1698, şi Octoih 1700,
nesemnate :
Sem n straşnic şi armă la război prea tare
Den ceriu fu arătat o m inune mare
O cruce de steale pre ceriu în sem n a tă ■
Marelui Constantin H(risto)S ii arată
Cu slove înprejur scrise rimleneşti :
Pre toţi vrăjmaşii tăi tu să-i biruieşti.
A cum a şi Corbul încă o arată
Domnului Constantin într-această dată,
Dindu-i lui puteare cu nădeajde bună,
Ca să stăpînească, că-i de viţă bună.
0

»

*

2. «Stihuri politice 12 asupra num elui prea lum inatului slăvitului şi blagocestivului D om n Io Constantin
B. Basarab Voevoda», în Triod, Buzău, 1700, Penticostar, Buzău, 1701, nesemnate :
Bună tocmire vedem , Doamne Constantine,
Că numele-ţi cu fapta-ţi are întru tine.
Cînd Constantin tărie, stare închipuiaşte,
Ca şi din buna-ţi faptă chiar să dovedeaşte.
Că tare stai şi grijeşti de casele sfin te
Şi de podoabele ei, din su flet fierbine.
Cărţi tipărind Ţărâi pre limba rumănească
D um nezău a mari daruri să te învrednicească.
Avea-vei Măriia ta nemuritoriu num e,
Că şi Sfîntul Constantin intr-aciastă lume.
Slăvi-vor cei următori prea Sfînta Troiţă
Ne uitîndu-ţi num ele cel de bună viţă.

3. «Stihuri politiceşti 6, asupra cinstitii Cruci din stem a Prea lum inatului Domn lo Constantin Basarab
Voevoda», în «Psaltire», Buzău, 1701, semnate :
Dom nului Constantin ce-i zic Basarabă
Corbul crucea-i poartă, armă prea de treabă.
Cu dinsa pre pizm aşi se ridică coarne
De sîrg fără veaste pre toţi să-i răstoarne.
Şi-i dă lui nădejde cu credinţă bună,
Ca să stăpînească cu pace prea lină
Al măriei tale fierbinte rugătoriu Mitrofan,
Episcopul de Buzău
0

4. Pe verso titlului de la Sfinta şi Dumnezăiasca Liturghie, Buzău, 1702, sub o gravură, nesemnat :
Şărban odraslă den rădăcină bună,
Hristoase Doamne, a d a stă carte-ţi închină,
Intru carea să incheae cea ce-i pe spre fire,
A ta taină sfîntă ce-i de mîntuire.
Carea o ai sfinţitu-o între ai tăi Ucenici,
Cînd au sosit vremea de-ai priimit. munci.
Dă-i, Hristoase. Doamne, plata mîntuire,
Părinţilor lui veacinica odihnire.
5. Pe verso titlului de la învăţătura preoţilor pe scurt, Buzău, 1702, sub o gravură, semnate :
Doamne lsuse păzeşte în sfînta Mitropolie
Pre al nostru Părinte şi in veacul ce va să fie,
Pre Teodosie Vlădica al Ţării Rumâneşti,
Care la un gînd s-au înunit cu marii Băsărăbeşti,
De-au scos la lum ina aceaste şapte taini sfinte,
Şi le-a’m părţit la Preoţi să le ia foarte am inte,
Că prentr-însele să afinţească norodul creştinesc,
Şi să-l ducă la’m frum useţatul Raiul cel ceresc.
m
Plecatul posluşnic M itrofan Episcop.

*

DOC VMf c NT f t Re *

ASPECTE ŞI TENDINŢE
ÎN EVOLUŢIA PICTURII BISERICEŞTI LA ROMÂNI
1.
Se poate afirma cu legitimă mîndrie că astăzi România posedă
una dintre cele mai importante şcoli de artă europene 1. Reputaţi isto
rici de artă nu ezită s-o elogieze 2. S-a subliniat că acest fenomen îşi
are obîrşit în zestrea folclorică moştenită de la traci, în latinitatea ori
ginii noastre, cu. atributele sale de echilibru, lumină şi culoare, în infai
libilul simţ artistic al ţăranilor, creatori neobosiţi şi azi de artă
populară 3. La toate acestea trebuie adăugată contribuţia artei religi
oase nu numai prin lunga sa trăire istorică ce se confundă cu întreaga
perioadă feudală dar şi prin calităţile sale artistice. Cînd apăreau pri
mele tipărituri în limba română, credinciosul văzuse cu mult înainte pe
pereţii bisericilor epopeea biblică. Ea vorbea ochilor unei populaţii neşti
utoare de carte, ca în toate comunităţile primare creştine, căci imagi
nea acţionează asupra credinciosului mai direct şi mai eficace decît
s c r is u l4.
1. A. Focillon, La peinture au X lX -e et XX-e siecle (Du realisme â nos jours), Paris, 1928, p. 422.
2. Lionello Venturi, Rincontra con Petraşcu, în «Gîndirea», 1933, nr. 8 (mai), p. 13 : «Cînd m-am
aflat în faţa peretelui unde erau prinse unHe dintre tablourile sale, am fost nu numai surprins şi inte
resat, dar am şi simţit că am întîlnit un artist pe care îl aşteptam şi îl prevedeam». Herbert Read, The
modern art , New York, 1959, care se ocupă' de Brâncuşi ca de promotorul original al modernismului in
sculptură şi în general în artă ; Tiurlin, Arta plastică , 1957, p. 7, cu privire la expoziţia pictorilor români
la Moscova ; Richard Demarco, în«România literară», din
15.VII/1971, referitor la pictura română con
temporană.
3. N. Iorga, G. Balş, Histoire de Vart roumain ancien, Paris, 1922 ; Jacques Lassaigne, Ştefar.
Luchian , Espla, 1947, p. 6 : «Opera
lui Luchian apare astfel ca transpunerea în domeniul artei, a minu
nilor unei arte populare încă vie, îndrăgostită de suprafeţe şi plină de îndemînare în a le decora, covoare,
broderii, olărit, mobile, cu culorile magice care fac să retrăiască natura».
4. Andr6 Reau, Uiconographie de Vart chrâtien, Presse univ. de France, 1955, II, p. 4. Scopul p ă 
turii religioase a fost de totdeauna «de a stimula sentimentul pietăţii care se face mai uşor cu privirea
decît cu auzul». L. R6au et Gustave Cohen, L ’art du m oyen âge, Ed. La renaissance du livre, Paris, 1955
p. IX subliniază superioritatea categorică a artei asupra literaturii medievale datorită faptului că aceasc*
— arta — vorbeşte tuturor un limbaj care poate fi înţeles în forme vizibile, în piatră şi culoare ... Bă»
ricile au devenit albume ale credinţei (s-au transformat în) ... pare neîndoielnic că artele figurative expnrci
cu mai multă forjă şi strălucire, că s-au păstrat cu mai multă uşurinţă cuceririle lui homo faber, dar-r
fructele culturii intelectuale. Poate
fi menţionat de asemenea că papa Grigore cel Mare răspundea r a c
preot care condamna icoanelc că picturile sînt aşezate în biserici pentru ca aceia care nu cunosc scrsn
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Cînd în $559 vede lumina zilei Tetraevangheliarul lui Coresi, zu
gravii foloseau deja de secole pictura murală a bisericilor ca cea mai
potrivită cale de propovăduire a Evangheliei. Din acest moment lite
ratura şi arta religioasă se împletesc. Aşa se explică de ce atît a u 
torii tratatelor de istoria literaturii cît şi aceia ai m anualelor de istoria
artelor au găsit bine venit şi firesc să-şi înceapă expunerile cu vechile
creaţiuni de natură religioasă 5. După cum literatura noastră laică s-a
născut ca o prelungire a literaturii religioase, se poate afirma că nici
maeştrii picturii române moderne nu au apărut ca o generaţie spontanee,
în ciuda influenţelor germane şi franceze — căci cei mai mulţi au făcut
studii în apus — ei îşi au obîrşia şi în zugravi. Aceştia au creat atm os
fera, au pregătit spiritele, au schimbat mentalitatea, au învăţat vechea
boierime, clasele avute şi pe ţărani să devină consum atori de artă. Pe
lîngă icoane au apărut pe pereţii locuinţelor tablourile cu pictură laică
Ochii se obişnuiseră cu acest gen de decoraţie, alături de scoarţe, şi
alte produse folclorice.
Printr-un proces asem ănător cu acela petrecut în zonele de naştere
a picturii religioase bizantine şi în regiunile din Peninsula Balcanică în
care a iradiat zugravii români devin agenţi ai evoluţiei pe căi ce duc
la pictura modernă. Realismul strecurat de ei în sînul picturii religioase
serveşte nu numai acesteia, apropiind-o de înţelegerea credincioşilor
— poate în dauna valorii sale artistice specifice — dar şi picturii laice,
căreia îi pregăteşte drumul, aşa după cum literatura religioasă netezeşte
calea celei comune.
2.
înălţarea primelor monumente durabile de artă creştină la noi
corespunde apariţiei pe scena istorică a celor dintîi înjghebări de stat,
a voievodatelor pe plan politic. Creştini, odată cu zămislirea noastră
etnică din fuziunea daco-romană, este verosimil să credem că la ori
gine am avut lăcaşuri de rugăciune; la nivelul reduselor noastre m ij
loace materiale, aşa cum întîlnim şi azi în M aram ureş 7. Şi este tot atît
de verosimil că acestea au fost zugrăvite, cum este cazul bisericii
Sfînta M ăria Orlea (din Hunedoara, 1311) 8, după exemplul artei creşsă citească pe ziduri ce nu pot citi în cărţi. S-a folosit pentru ilustrarea aceluiaşi adevăr formula laco
nică : «Pictura este ca un alfabet pentru neştiutorii de carte». Controversa privitoare la primatul cărţii
sau al penelului care a despărţit istoricii artelor şi ai literaturii, este departe de a se fi potolit. Noi cre
dem împreună cu Hourticq (L’initiatLon artistique, Paris, 1921) că opera deartă estefloarea supremă a .
umanităţii, că limbajul artelor plasice este mai uman şi mai universal, de aceea şi cel dintîi care a expri
mat sentimentele omului din punct de vedere cronologic.
5. George Ivaşcu, Istoria literaturii române, Bucureşti, 1969, p. 28, 91 sq. vorbind de literatura reli
gioasă, foloseşte formula «începuturile literaturii» ; G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origine,
Bucureşti, !1941, cu toate că delimitează materia tratată prin criteriul estetic, este obligat totuşi să se
ocupe şi de literatura religioasă în mod sumar (p. 11 sq. ; Idem, Istoria literaturii române, Compendiu,
Ed. Mecu, Bucureşti, p. 4—5, ed. II, p. 14 ; Istoria literaturii române, Ed. Acad. R. S. România, 1964.
p. 64 s.n. ; Ion Rotaru, Din istoria literaturii române, voi. I, Ed. Minerva, 1971 ; Istoria artelor plastice
în România, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1968 ; Vasile Drăguţ şi colab., Pictura românească în imagini, Ed.
Meridiane, 1970 ; Muzeele Capitalei, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1966.
6. Din mediul sătesc s-au putut astfel colecţiona un mare număr deicoane pe lemn şi pe sticlă,
adevărate giuvaere.
7. V. Brătulescu, Biserici din Maramureş, Bucureşti, Comisia monumentelor istorice, 1941.
8. Vasile Drăguţ, Pictura românească în imagini, Bucureşti, 1970, p. 10.
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tine orientale. Construite din m ateriale puţin rezistente, In special din
lemn, ele au dispărut datorită vitregiilor istorice. Dar, cele care ne-au
rămas din perioada apariţiei şi consolidării voievodatelor, Tismana, Bise
rica Domnească de la Argeş (1352) 9, Cozia (1390), se încadrează în
concepţia artistică ortodoxă autentică, fiind zugrăvite cu picturi murale.
înainte de a păşi mai departe în analiza etapelor de evoluţie către
pictura modernă, este interesant de precizat ce reprezentau aceste m o
numente ale picturii rom âne religioase în momentul apariţiei lor. A d u 
ceau oare elemente noi de progres, se deosebeau printr-o fizionomie
proprie, prin caractere locale, de pictura bizantină a vremii ?
Este neîndoelnic astăzi, la lumina cercetărilor comparative, că zu
gravii m onum entelor româneşti amintite aparţineau stilului din cea de
a treia perioadă de înflorire a artei bizantine, perioada Paleologilor.
Stilul picturii bizantine din perioada paleologică era şi el rezultatul
unui lung proces de evoluţie de-a lungul celor nouă secole care încep
cu domnia lui Justinian (527—565) şi se întind pînă la căderea Constantinopolului (1453). 'în această lungă perioadă, arta bizantină străbate
trei etape de înflorire : epoca de aur a lui Justinian şi a urmaşilor lui
(secolele VI—X), epoca împăraţilor M acedoneni şi Comneni (secolele
X—XIII) şi cea de a treia, care reprezintă o nouă renaştere, un impor
tant salt de dezvoltare, a împăraţilor Paleologi (secolele XIII—XV) 10.
Cînd se construiesc bisericile Tismana, Biserica Domnească de la
Curtea de Argeş şi Cozia, pictura bizantină se afla în plină înflo
rire, străbătînd cea de a treia epocă, aceea a Paleologilor. în această
perioadă, ea îşi întinsese influenţa în Serbia, şi sub impulsul şi influ
enţa sa directă se înălţaseră monumentele de artă sîrbeşti din secolul
al XlII-lea (Milesevo — 1235, Sopocani — 1260) şi din secolul al XIVlea (Lesnovo — 1349, Decani — 1348, Peci — 1372, Negocino, Gracianica etc) n .
De la început trebuie deci respinsă afirmaţia pornită din exage
rarea rolului artei apusene de factură catolică 12 şi din reminiscenţe de
ostilitate datorită atmosferei de tensiune născută din separarea celor
două Biserici creştine, că pictura bizantină e o artă imuabilă, împie
trită, incapabilă de înnoire, din pricina unor canoane severe, care c
reglementează, că zugravii sînt nişte sclavi fără personalitate, care nu
fac decît să reproducă mecanic simboluri legiferate pînă la cele mai
9. Biserica domnească din Curtea de Argeş, Bul. comisiei monumentelor istorice, X—XII, 1917—192r
10. Pierre Lavedan, Histoire de Vart, Presse universitaire de France, 1950, II, p. 16; L. Brehicr
V a r t byzantin, Paris, 1924, p. 2 s.n. ; L. BrShier, L ’art chrâtien, son developpem ent iconographique , Par.i
1928, p. 136 ; Talbot Rice, I bizantini, Roma, 1963, p. 157 ; Gervase Mathew, Byzantine estetics, Londcr
1963, p. 8 ; Talbot Rice, Bizantine art, Penguins Books, p. 117 s.n. ; A.' Grabar, V a r t du mojen-âge C'
Europe orientale, Edition Albin Michel, Paris, 1968, p. 6, sq. 9.
11. A. Grabar, U art du moyen-ăge..., p. 99 ; Talbot Rice, op. cit., p. 157.
12. R6au Cohen, L ’art du moyen-ăge, Edition La renaissance du livre, Paris, 1935, p. XXI.
13. Maillart D., V a r t byzantin, son origine , son caractire et son influence sur la form ation de
moderne, Paris, p. 85, de pildă susţine din vădit spirit de ostilitate faţă de arta răsăritului ortodox, z l
«Călugărul atonit cu mintea sa redusă închide ochii la lumină şi nu înţelege nimic. El continuă Tn»-:x
sa mecanică şi face etern, azi ca şi mîine, nici mai bine, nici mai rău. El se conduce după m a r u _
său de pictură, un fel de catehism, în care totul este codificat ... el nu este decît un instrument r\i^nic. Pictura bizantină este lipsită de farmecul vieţii cu care Dumnezeu a împodobit-o (p. 88) .
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mici amănunte, de la ochi pînă la mîini şi picioare 13. Cercetătorii din
ultimul timp — căci trebuie subliniat că în deceniile trecute arta bi
zantină a făcut obiectul unor num eroase şi rodnice studii, suscitînd atît
în răsărit cît mai ales în Apus o vie şi pasionată mişcare ştiinţifică —
au căutat să descifreze fizionomia artei bizantine de-a lungul ev o lu 
ţiei sale.
N ăscută din fuziunea artei greco-rom ane cu cea veche răsăriteană
(siriană, egipteană), bogată în tradiţii şi înfăptuiri, fresca religioasă este
o continuare tainică, o rugăciune plină de pietate concentrată, în care
emoţia, sentimentul adînc de devoţiune şi participare la epopeea biblică
este prezentă. Funcţiunea sa liturgică se imprimă în modul de expresie,
în stil. Personajele nu au viaţă prin ele însele, ele îndeplinesc funcţiuni
simbolice. De aici tendinţa către apoteoză, către concentrarea spirituală,
către detaşarea de formele obişnuite 14. S-a rem arcat cu drept cuvînt că
pentru atingerea aces.tei desprinderi de formele pămînteşti, pentru reali
zarea unei alte lumi, a spiritului, arta bizantină a primelor două epoci,
Justiniană şi Comneană, inspirîndu-se din vechea artă greacă şi egip
teană, caracterizate prin ordine, simetrie şi raţiune ir>, a crea.t o operă
care subliniază forţa interioară a personajelor încărcate de simbolism.
Aşa se explică concentrarea tuturor puterilor zugravului în redarea
expresiei feţei, a interiorului şi neglijarea anatomiei, care dispare sub
draperiile în care corpul este încarcerat. Aşa se explică alungirea cor
purilor, deformarea lor. Picioarele sînt mici, debile, doar mîinile p ăs
trează, prin capacitatea lor de expresie, o oarecare viaţă 16. Ne aflăm
în faţa unui alt univers, în care pictorul ignorează legile obişnuite, oea
de a treia dimensiune, clar-obscurul. Compoziţia frescelor este organi
zată în înălţime, ca o rugăciune, nu în adîncime.
■în esenţa lor, trăsăturile vechii arte bizantine mai sus descrise
s-au m enţinut şi în perioada Paleologilor, în care au apărut primele
monumente m untene 17. Au apărut însă elemente noi, care au modificat
vechea fizionomie.
A rta bizantină din epoca Paleologilor a suferit o umanizare, care se
reflectă discret în prezentarea personajelor, în atmosfera generală, în
împotriva naturii (p. 89); ea este convenţională şi sumară (p. 238) ... Aceste observaţii se aplică într-o
măsură egală şi bisericilor din Grecia, Valahia şi Moldova. Este şi aici aplicarea aceloraşi tipuri consa
crate şi aceiaşi tehnică rutinară». A se mai vedea Max Hautman, Die Kunst des jriihen Mittelalters, Proţpylâen Kunstgeschichte, 1929, p. 44, care exprimă de asemenea rezerve asupra valorii artei bizantine : «care
poate apărea lipsită desigur de înţelegerea, profunzimilor religioase ale Răsăritului, mută şi obtuză».
14. Evdokimov, L ’art de Vicâne, Thâologie de la beauîâ, DesclSe de Brouwer, Paris, 1970, p. 188—
189 ; Gervase Mathew, op. cit., p.* 3.
15. Talbot Rice, op. cit., p. 157; Idem, Byzantine art, p. 112—113; L. Brehier, L ’art byzantin,
Paris, 1924, ,p. 15; Mickel H., Byzantinische Kunst, Leipzig, 1964, p. 122; Ph. Schweinfurth, Die byzantimsche Form, Ihr W esen und ihre W irkung, Berlin, 1943, p. 116 sq. ; Andre Grabar, Recherches sur Ies
influences orientales..., p. 3, sq. : «Această artă caută să constituie tipuri definitive, canoane destinate
să fie copiate. In realitate ea are drept rezultat crearea unei opere frumoase, logice şi destul de simplă,
pentru a fi reprodusă. Ea este în acelaşi timp puţin rece şi rigidă — este tocmai arta bisericii imperiale».
16. P. Evdokimov, op. cit., p. 155, 190 : «Este un univers aparte, unde sălăşluiesc în mod liber
energiile divine şi fiinţe cu figuri de eternitate, un univers care se dilată fără limită în spaţiile cereşti».
17. A. Grabar, Recherches sur Ies influences orientales..., p. 5 : «dar pe deasupra tuturor acestor
particularităţi locale, unitatea artei ortodoxe se conservă totdeauna — disciplină, principii esenţiale este
tică, tehnică...».
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colorit. Cercetătorii, în m ajoritatea lor, au socotit aceasta un progres.
Ea este mai suplă, mai sensuală, mai strălucitoare, prin colorismul său.
Renunţă în oarecare măsură la ascetism şi în acelaşi timp la rigiditate.
Dar toate §cestea nu alterează vechiul fond, cum se va întîmplă mai
tîrziu în secolele al XVIII-lea şi al XlX-lea, sub influenţa apuseană. Sînt
nuanţe fine, strecurate cu respect faţă de trecut. Pictura din această
epocă este într-un cuvînt mai frumoasă în sensul modern al cuvîntului,
mai accesibilă simţurilor comune 18, pierzînd, poate, dacă am urma po
ziţia lui Evdokimov, în forţă spirituală, în participarea liturgică.
Acesta este momentul de evoluţie al artei bizantine, de la care
porneşte pictura religioasă românească. Operă la' început de influenţă
biblică, ea va dobîndi progresiv un caracter local, m untean sau moldo
vean, şi mai tîrziu unitar, prin apariţia unui element nou, determinant,
arta populară, care va pătrunde împreună cu alte elemente, sociale, re a 
liste 19, minînd vechile trăsături bizantine. Această evoluţie şi acest
destin le vom urmări în paginile următoare.
3.
Nu întîrzie să-şi facă apariţia meşteri români care se iniţiază în
tainele artei, învăţînd procedeele tehnice de la meşteri străini refugiaţi
la noi. Depozitari ai tezaurului artei populare, ei fac simţită progresiv
inflenţa mediului autohton cu toate atributele sale, a acelui «genius loci»
caracterizat prin elemente realiste, soriale şi culturale ale societăţii
române, c a re : şi pun pecetea, vrînd sau nu, pe orice producţie ome
nească.
Dobromir din Tîrgovişte, căruia i se atribuie pictura bisericii lui
Neagoe Basarab 20 de la Curtea de Argeş (1517) a fost român. La Argeş,
el şi echipa lui efectuează un pas mai departe în afirmarea unor ele
mente caracteristice locale, lumină şi culoare. îm preună cu Dobromir
Jitianu şi Stanciu, neîndoielnic români 'după nume, zugrăvesc la 1515
biserica Mînăstirii Dealu, iar la 1519 în tovărăşia altor meşteri, poate
ucenici ai lui, Dumitru şi Chirtop, M înăstirea Bistriţa, ctitorie a boie
rilor c ra io v e ş ti21.
18. Talbot Rice, Byzantine Art, p. 117, s.n. ; p. 119 : «Unele dintre lucrări au un caracter monu
mental în stilul mozaicurilor, dar restul este mai intim şi mai delicat, combinînd sentimentul cu un strilucit simţ al decoraţiunii. Culorile sînt luminoase şi contrastante, iar pe spaţiile negre sînt aplicate nuanţe
alare în tuşe largi, ca să dea astfel viaţă şi relief ... (p. 123) ... picturile sînt profund umane ... dar &
frumuseţea concretă a lumii». Talbot Rice, Bizantine P ainting,-the last phase, New York, 1968, p. 7, s.n.:
A. Grabar, Recherches sur les influences orientales ... dans l ’art balcanique, p. 3, sq. : «După secolul t
XlI-lea această artă a suferit schimbări atît la Constantinopol cît şi în diferite alte ţări ortodoxe ; deve
nind mai liberă şi mai patetică, ea deschide^ prin aceasta drumul creaţiunii individuale.
Se fac simţra
nuanţe locale în operele diferitelor provincii ale imperiului şi statelor balcanice».
19. Aceste date noi, care se suprapun vechilor elemente structurale ale picturii
bizantine, n-*L
scăpat cercetătorilor străini. A. Grabar o semnalează în termeni lipsiţi de echivoc : «Către sfîrşitul seco
lului al XV-lea, această artă se prezintă sub un aspect nou şi capătă accente populare... Pictorul fresce:
caută să emoţioneze, dar el o face fie chiar prin detaliile realiste pe care le adaugă figuraţiilor tradi
ţionale... Aceste caracteristici — spune autorul, referindu-s*e la pictura din Bucovina —, vorbesc în favoa
rea practicienilor formaţi în Moldova...»-. L ’art du m oyen âge en Europe orientale, Albin Michel,
1968, p. 118.
20. Victor Brătulescu, Frescele de pe biserica episcopală de la Argeş, Bucureşti, 1942.
V. Drăguţ şi colaboratorii, Pictura română în imagini, Editura Meridiane, Bucureşti, 1970, p
21'
Ana Maria Muzicescu, în «Istoria artelor plastice în România», I, p. 269.
0
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Acest drum ascendent depăşeşte o nouă şi im portantă treaptă cu
opera lui «dascălul Pîrvu Mutu zugravul» — cum se intitulează el în
suşi într-un act, subliniind calitatea de dascăl, de conducător de şcoală
— zugravul de curte al Cantacuzinilor 22, precum şi cu pictura Hurezului,
ctitoria lui Brâncoveanu, executată de meşteri neîndoielnic localnici,
în frunte cu Constantinos, grec de origină 23.
Şi la Hurezi şi în bisericile zugrăvite de Pîrvu Mutu, atmosfera lo
cală cu trăsăturile sale noi de realism, strălucire coloristică şi lumină,
se manifestă în sens ascendent, pas cu pas. Şi la Hurezi şi în opera lui
Pîrvu M utu elementul dinamic, vehiculul decisiv în sensul umanizării,
care modifică printr-o operă lentă de eroziune vechea viziune a picturii
murale bizantine, este portretul v o t i v 24. El se alătură, cu mai multă
îndrăzneală stilului nou pomenit în rîndurile anterioare, ca un ecou în d e 
părtat al primelor portrete votive bizantine 25. Pline de consecinţe se
vor dovedi îndeosebi portretele şi autoportretele lui Pîrvu Mutu precum
şi portretele executate de echipa de la Hurezi.
Născut la Cîmpulung în anul 1657, fiu al unui preot din m ahalaua
Vişanului, format în mediul artistic de pe lîngă M înăstirea Negru-Vodă,
şi adăpat la şcoala nouă din Ţara Moldovei, unde face un popas de
învăţătură, Pîrvu M utu 20 devine zugravul Cantacuzinilor. Influenţa şco
lii moldovene, dominată de spiritul autohton, al artei populare, este vizi
bilă în întreaga şi bogata sa operă de zugrav. Dar dacă în pictura pridvoarelor bisericilor zugrăvite de el îşi imprimă calităţile sale de mare
colorist, îmbogăţind paleta cu tonuri noi, nefolosite pînă la el de în a 
intaşi — trăsătură tipică a artei moderne — geniul lui Pîrvu M utu şi
contribuţia sa cea mai originală se manifestă în activitatea sa de por
tretist şi îndeosebi de autoportretist. A utoportretele sale de la Filipeştii
de Pădure (1692), M ăgureni (1694) şi cel de la Borzeşti (1694) reprezintă
o creaţie fără precedent nu numai ca tem atică dar şi ca procedee, ca
stil, ca viziune. în autoportretul de la Măgureni, în special, în care a r
tistul ni se înfăţişează în haină cărămizie, dublată cu blană albă de miel
peste un anteriu verde-măsliniu, Pîrvu M utu apare ca cel dintîi pictor
laic, în sensul modern al cuvîntului. Este probabil că, în afara în v ă ţă 
turilor de care am amintit, în opera sa s-au strecurat elem ente apusene,
poate prin intermediul Ardealului, pe care pictorul a putut să le cunoască
direct sau prin intermediul reproducerilor. Colorismul folcloric, de deo
sebită strălucire, preocuparea de a reda psihologia personajelor străine
de necesitatea liturgică, economia mijloacelor de expresie sînt elemente
noi realiste, care ne îndepărtează de vechea pictură bizantină şi deschid
______________
»

22. Teodora Voinescu, Pirvu Mutu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1969, p. 8 ; Ştefan Meteş, Din
istoria artei religioase române, Cluj, 1929.
23. Teodora Voinescu, Şcoala de pictură de la Hurezi, în «Omagiu lui G. Oprescu», Bucureşti,
1961, p. 573.
24. Teodora Voinescu, în «Istoria artelor plastice în România», II, p. 72 ; Vasile Drăguţ, op. cit.,
p. 10 sq.
25. Gervase Mathew, op. cit., p. 159 ne indică portretul oficial din sec. XII al împărătesei Irina,
descoperit în Sf. Sofia, culminînd cu portretul din secolul XV al ministrului Manuel Lascaris pe peretele
de la Pantanassa.
26. Teodora Voinescu, Pirvu Mutu, op. cit.

I

1004

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

larg drumul celei laice. Dacă adăugăm la toate acestea faptul scă Pîrvu
M utu este un creator de şcoală — el însuşi se intitulează «dascălu
Pîrvu Mutu» — şi că ni s-au păstrat chiar numele unora dintre num e
roşii săi colaboratori (S.tan, Radu, Marin, Nicolae), care vor continua
opera m aestrului lor, ne dăm seama de proporţiile spărturii făcute în
edificiul vechii picturi şi de perspectivele pe care le oferă liberarea de
canoane.
4.
In vrem ea în care Pîrvu Mutu picta bisericile M ăgureni şi Borzeşii în Muntenia, dincolo de Olt se săvîrşea un nou asalt împotriva
bătrînei arte murale bizantine. Erau în plină desfăşurare lucrările com
plexului de la M înăstirea Hurezi, unde lucra o echipă num eroasă de
zugravi români, sub conducerea lui Constantinos, zugravul oficial al lui
Brîncoveanu 27.
întreaga pictură a Hurezului m ărturiseşte şi ea noua atitudine. Dacă
opera lui Constantinos este aceea a unui conservator animat de “ges
turi moderate, de em ancipare de sub rigoarea regulilor picturii bizan
tine, fiind şi el un artist dotat cu simţul culorii, aşa cum o dovedeşte
pictura bisericii principale din Hurezi, este just să atribuim elementul
nou, tipic brîncovenesc, numeroşilor meşteri români, care l-au secondat.
Acest element nou constă 28 într-o mai mare libertate în interpretare a
programului iconografic' în adoptarea stilului icoanelor şi al m iniatu
rilor în detrimentul picturii monumentale, în introducerea unor ele
mente din viaţa zilnică sub influenţa aceleiaşi arte populare, care îşi
exercită cu putere acţiunea, o dată cu lărgirea rolului zugravilor de
origină autohtonă. Dar, ca şi la Pîrvu Mutu, noul şi dacă se poate spune
astfel, îndrăzneala faţă de tradiţie, se manifestă şi aici prin portretul
votiv. în tinda «în desfătata, frumoasa şi iscusita tindă», cum stă scris
în pisania de deasupra uşii de la intrarea în pronaosul bisericii princi
pale, se află o galerie de portrete ale neamului brîncovenesc («atîta
despre tată cît şi despre mamă») iar în pridvor, lucru insolit, sînt pre
zentaţi, pe lîngă ispravnicu'l care a supravegheat .execuţia lucrării,
Cernica biv vel armaş şi egumenul Ion arhimandritul, capii echipelor
de meşteri, m eşterul lemnar, m eşterul zidar, pietrar.
Coloritul portretelor domnului şi ale familiei sale este somptuos.
Caftanele şi rochiile sînt tratate cu o vizibilă grijă de a sublinia bo
găţia, frumosul. Galbenuri preţioase, v erd e «emeraude» (de smaragde).
griuri de varii nuanţe, cărora vrem ea le-a conferit o patină de neste
mate. M eşterii sînt trataţi mai sobru, dar aici intervine un element not*
de realism, grija de a da feţelor o expresie autentică. Cu drept cuvimc
se putea spune în pisanie că biserica este zugrăvită «cum nu alta ase
menea».
V

%

27. Biserica mare a Hurezului este pictată de Constantinos împreună cu Ion, Andrei, Stan, X e a g s
şi Ioachim în anul 1694; la 1697 Preda şi Marin decorează paraclisul; în 1699, Preda, Nicola şi. Ian-jCTcg
zugrăvesc bolniţa ; Schitul Sf. Apostoli e opera lui Iosif şi Ion, în 1700; Schitul Sf. Ştefan a picts âte
Ianache, Istrati şi Hrănit la 1702 ; în sfîrşit, trapeza este zugrăvită în 1703.
28. Lucian Roşu, The H urez m onastery , Ed. Meridiane, 1965, p. 18 ; Ştefan Balş, Introduce » kki
pliantul Mînăstirea Hurezi, p. 9.
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Preocuparea dominantă, de a reproduce realul şi de a înfăptui fru
mosul, independent de valoarea sa tainică, ne mai apare la Hurezi în
tratarea scenelor din trapeza mînăstirii, îndeosebi în cele două scene :
Acoperăm întul Maicii D o m n u lu i29 (peretele exterior al trapezei), şi Sfa
tul fariseilor şi cărturarilor. în scena «Acoperămîntului» ni se revelează
societatea vremii, aşa cum şi-o reprezentau zugravii, în straturi supra
puse : capete încoronate, boieri, mireni, ierarhi, călugări, cu expresii
individualizate psihologic, trataţi cu o grijă coloristică evidentă 30. Maica
Domnului, căreia zugravul îi acordă o deosebită atenţie, fiind personajul
principal, este o m adonă suavă, de o mare frumuseţe şi puritate, fără
nici o cută de suferinţă, plină de majestate. Sîntem departe de rep re
zentarea încărcată de suferinţa jertfei din secolele anterioare, departe
de înfăţişarea Maicii Domnului din Vladimir 31 şi mai aproape de re 
prezentarea idilică a Renaşterii.
Realism şi preocupare coloristică în sine şi pentru sine vom întîlni mai ales în cea de a doua scenă amintită, Sfatul fariseilor şi căr
turarilor (peretele din dreapta la intrarea în trapeză). în faţa tem plu
lui cu arcade şi pilaştri de bogat stil veneţian, peste douăzeci de p e r
sonaje ascultă cuvîntarea lui Caiafa, care poartă — cu o evidentă aluzie
sarcastică la adresa papii, care îm preună cu împăratul din Viena făceau
presiuni asupra poporului din Transilvania să se unească cu Roma —
tiara episcopală catolică. Costumaţia de o m are v arietate a persona
jelor este florentină. S-ar putea spune că ne aflăm în faţa consiliului
uneia din republicile m edievale italiene. Fiecare ascultător este tratat
cu o evidentă grijă psihologică, cu o obsedantă intenţie cromatică.
Atitudini libere, de o m are v arietate de mişcare, fizionomii care exprimă
îngrijorarea. Orice pictor modern ar putea învăţa de la arta deplină a
zugravului de la 1703.
5.
Fenomen nu îndeajuns de explicat, Mo<ldova este pionieră şi
în această tendinţă de em ancipare a artei bisericeşti de sub puterea tr a 
diţiei bizantine. Preţuiţi de domn şi de b o i e r i 32, zugravii formează aici
de timpuriu o şcoală autohtonă, a cărei creaţie, conservată pînă în
zilele noastre nealterată de intervenţii ulterioare, sînt preţioasele pic
turi ale bisericilor din M oldova şi îndeosebi ale celor din nordul M ol
dovei, socotite cu drept cuvînt, datorită picturilor de pe zidurile e x te 
rioare, capodopere unice în lume 33. Mediul local, fauna şi flora, cos
29. Teodora Voinescu, Elem ente realiste locale in pictura religioasă din regiunea Craiova, în «Studii
şi cercetări de istoria artei», 1943, nr. 1—2.
30. Opt călugări înveşmîntaţi în negru, nouă ierarhi, nouă femei şi bărbaţi în costume princiare,
in stînga scenei ; în dreapta opt capete încoronate, nouă boieri, zece mireni. Vezi şi Teodora Voinescu,
Şcoala de pictură de la H urez..., p. 573.
31. Evdokimov, op. cit., p. 127.
32. în anul 1425 Alexandru cel Bun răsplăteşte cu patru sate pentru dreapta şi credincioasa lui
slujbă pe Ştefan zugravul. La 1415 acelaşi' domnitor încheie un contract pentru zugrăvirea unei case. Este
un document de deosebit preţ prin semnificaţia sa, căci pictura trecuse pragul bisericii şi începea să
împodobească locuinţa privată.
33. I. D. Ştefănescu, U âvolution de la peinture râligieuse en Bucovine et en M oîdavie depuis Ies
origines ju sq u ’au X IX s ie c le ; I. Strzygowski, K unstschătze in der B ukovine, Die Zeit, August, 1913, tra
ducere Murnu, Buletinul Comisiei monumentelor istorice, 1913, p. 128 s.n. ; A. Grabar, V o rig in e des
B. O. R. -
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tumul unor personaje, aluzia la evenim ente politice contemporane, cum
este războiul cu turcii, sînt elemente care îndreptăţesc unanim a opinie
că autorii lor sînt zugravi in d ig e n i34. Voroneţul, Suceviţa, Moldoviţa
Arbore... sînt m ărturie a unei concepţii noi, realiste, care a mai păstra:
din vechea pictură bizantină tematica, dar viziunea, stilul, crom atis
mul sînt specifice artei populare. Ea contrastează cu monumentele re
prezentative din Muntenia.
îndrăzneala artistică a pictorilor moldoveni se manifestase de altfel
încă din 1492, prin ilustraţiile Tetraevangheliarului ieromonahului Gav r i l 35, care respinge hieratismul, m onum entalul şi solemnitatea — de
sigur atenua.te şi ele după cum am -arătat faţă de modelele bizantine din
epoca Comnenilor şi a lui Justinian — pictorilor munteni de la Cozia
şi Argeş. Cronologia com parativă este ades revelatoare.
Ca să întîlnim valori cu semnificaţii asem ănătoare din punct de v e 
dere artistic, va trebui să-l aşteptăm mult mai tîrziu în M untenia pe Pîrvu
M utu şi pe ucenicii şi colaboratorii lui Constantinos de la Hurezi. Geniul
moldovenesc în domeniul artei, sensibilitatea tipic rom ânească o' vedem
astfel m anifestată de timpuriu. Sînt aceiaşi oameni care ne vor oferi
mai tîrziu în pictură pe Luchian, Pallady, Petraşcu, Tonitza, Ştefan Dimitrescu etc., în poezie pe Eminescu ş.a., în muzică pe Enescu... Există un
geniu al locurilor.
6.
A cţiunea de um anizare a vechii arte religioase, m inată de ten
dinţe realiste, în care păm înteni în viaţă îndrăznesc să-şi lase pictate
portretele alături de sfinţi în ciclul liturgic cu înaltele lui semnificaţii
religioase, se va accentua de-a lungul v r e m i i 36, pe m ăsura înmulţirii
num ărului bisericilor, ctitorii domneşti, boiereşti, ale breslelor sau sim
plelor locaşuri de sat. Societatea medievală profund religioasă îşi modi
fică m entalitatea sub acţiunea Renaşterii şi a pozitivismului ştiinţific, care
se întinde în întreaga Europă. Va părea de aceea firesc ca, alături de
scene religioase să întîlnim, îndeosebi în tindele bisericilor, episoade
de viaţă locală, scene de vînătoare, hore (uneori cu dansatori în cos
tum naţional, la biserica M întuleasa Bucureşti (1733), biserica N eguston
Bucureşti (1726), biserica Colţea Bucureşti (finele veacului al XVII-leaK
biserica Subeşti, Cîmpulung Muscel (1779), biserica A ninoasa Muscel
(1730) etc., legende antice, răsunete ale luptei împotriva exploatării
ţigani ursari (Olari, 1802), poteraşi (bisericile de la Gura Văii, O lăneşîi
Urşani, Titeşti etc. La biserica Vioreşti (1807) se poate vedea friza poteraşilor călări pentru paza plaiurilor, «ca să bată război cu hoţii». Boierfacades peinîes des âglises m oldaves, «MSlanges offerts â N. Iorga», Paris, 1930 ; Paul Henry, Les i ţ ^ s c
de la M oldavie du nord des origines â la fin d u X V I sidcle, Paris, 1930 ; Sorin Ulea, Originea şi s e m n
ficaţia ideologică a picturii exterioare m oldovene, în «Studii şi cercetări de istoria artei», 1963 ; P. (Vjtijj
nescu, Voroneţ, Ed. Meridiane, 1967, p. 32. Ana Maria Muzicescu, Mînăstirea Suceviţa, Ed. Meriijcc.
1965 ; Corina Nicolescu, Mînăstirea M oldoviţa, Editura Meridiane, 1965.
34. A. Grabar, U a rt d u m oyen âge en Europe orientale..., p. 110.
35. Sorin Ulea, în Istoria artelor plastice, II, p. 349.
36. C. Bobulescu, Lăutari şi hori in pictura bisericilor noastre, Bucureşti, 1940 ; Victor Brăruisn.
Elem ente profane în pictura religioasă, «Buletinul Comisiei monumentelor istorice», 1934, p. 49—67 ;

p. 127-135.

DOCUMENTARE

1007

naşi şi ţ ă r a n i 37 nu se vor sfii să se lase zugrăviţi, ei şi familiile lor, pe
pereţii bisericilor, cum n-o făcuseră şi n-ar fi făcut-o călugării atoniţi 38(
cum n-o fac zugravii din epoca paleologică, cum n-au făcut-o construc
torii catedralelor gotice. Cu drept cuvînt, portretul vo.tiv poate fi con
siderat precursorul artei moderne 39.
El capătă rolul de vehicol al realismului. îl vom întîlni tot mai frec
vent. La Călugăreasa, Dincă ispravnicul este îmbrăcat în costum ţă ră 
nesc, ţărani ctitori în costume naţionale apar la Titeşti, Cîmpofeni,
Ursani, Viereşti. La M înăstirea M ărcuţa portretul familiei domnitorului
Grigore Ghica este o operă realistă (1768— 1769), la -Pietroşiţa (1767)
apare imaginea satirică, realistă, veridică, a unui boier h r ă p ă r e ţ ; la bise
rica din Cerneţi, portretul M ăriei Glogoveanu (1794) este încărcat şi de
preocupări psihologice în redarea severei expresii a f e ţ e i 40.
Mai .tîrziu Nicolae Polcovnicu pictează portretele boierului Mânu
şi familiei sale la biserica din Leurdeni-Ilfov, cu factura unui portretist
modern autentic 41.
7.
Ne-am ocupat în cele precedente de pictura religioasă murală
şi de progresul ei din punct de vedere artistic, datorită preocupărilor
pur estetice, cromatismului şi realismului. Un factor nu mai puţin im
portant în realizarea aceloraşi tendinţe îl reprezintă contribuţia icoa
nelor, în care meşteri* anonimi îşi revarsă harul frumosului nu numai
în scop de m întuire dar şi pentru podoaba locuinţelor domnitorului,
boierilor şi credincioşilor de rînd. A devărate giuvaere, opera unor an o 
nimi sau a unor nume ilustre, ca Polcovnicu, Fruginescu, mai tîrziu, la
finele secolului al XlX-lea ale lui Grigorescu, aportul lor nu trebuie
ignorat.
Ardealul a dăruit artei noastre un nou gen de pictură religioasă,
icoana pe sticlă 42, în care meşterii, ţărani simpli, tratează cu o tehnică
asem ănătoare Europei Centrale, într-o interpretare idilică, fără învăţă*

37. A. Pănoiu, Portretul votiv din secolul al X lX -lea şi evoluţia realismului, «Arta plastică», 1968, *
nr. 3, p. 4 sq. : «Este o pictură care depăşeşte frescele tradiţionale, ea coincide cu spiritul nou în care
omul şi viata sa reală sînt în centrul preocupărilor»-.
38. A se vedea totuşi în vastitatea artei bizantine licăriri de viată reală, supravieţuiri păgîne, cum
sînt homeliile : L. Br6hier, U a rt byzantin, Paris, 1924, p. 170 ; Ch. Diehl, Byzance, grandeur et dâcadence,
Paris, 1919, p. 285.
39. Teodora Voinescu, Istoria artelor plastice in România, II, p. 72 sq.
40. Vasile Drăguţ, op. şi loc., citat supra.
41. Maria Golescu, Un portretist de la începutul veacului al X lX -lea zugravul Nicolae Polcovnicu,
în «Arta şi tehnica grafică», 1938, nr. 3 ; I. L. Georgescu şi Roman Stanciu, Monastăre de Cernica, Edi
tura Meridiane, 1969, p. 20.
42. G. Pavelescu, Icoana pe sticlă la români, «Revista fundaţiilor», 1945, nr. 3, p. 634 ; Şt. Meteş,
Zugravii şi icoanele pe sticlă în Transilvania, în «Biserica Ortodoxă Română», p. XXXII (1964), nr. 7—8 ;
I. C. Ioanidiu şi G. G. Rădulescu, Icoane pe sticlă, «Buletinul Comisiei monumentelor istorice», 1933 ;
C. Irimie, Elem ente populare folclorice în tematica icoanelor pe sticlă, Ramuri, 1966, nr. 6 ; Cornel Irimie
şi Marcela Focşa, Icânes sur verre en R oum anie, Editura Meridiane, 1968. A se vedea şi nota din Con
temporanul, 23 August 1968, «Elogiul icoanelor pe sticlă», în care se relatează succesul obţinut de icoa
nele pe sticlă româneşti la Varşovia.
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tură, departe de orice constrîngere a canoanelor, pe înţelesul unei popu
laţii simple, scene biblice. Viziunea lor este realistă, căci ei înfăţişează
viaţa sfinţilor asem ănător cu aceea a oamenilor de rînd. Sfîntul Ilie con
duce un car de tip ardelean, Adam e plugar, oamenii şi femeile sînt îm 
brăcaţi în costumele epocii. A legerea obiectelor reflectă condiţiile locale,
modul de viaţă al ţăranilor români. Ciobanii, în costumul lor specific,
cîntă din fluier, tărăncile îşi leagănă pruncii în leagăne reproduse din
viaţa reală, Eva toarce ca orice ţărancă folosind o furcă locală.
Icoana nu e numai obiect de cult, ea capătă o funcţie pur estetică,
decorînd interioarele locuinţelor alături de celelalte obiecte de artă cas
nică, de scoarţe, de ştergare, de ceramică. Ele exercită, cu chipul acesta,
o acţiune de educaţie artistică asupra maselor româneşti, care au deja
cultul frumosului înăscut, moştenit, contribuind la crearea climatului
artistic. Pictura religioasă pregăteşte astfel terenul pentru arta laică
modernă 43, care-şi va face curînd apariţia.
8.
Cu secolul al XlX-lea evoluţia picturii religioase din ţara noastră
se intensifică în sensul laicizării sau folosind o formulă dragă cercetă
torilor din secolul nostru, în direcţia «umanizării». Influenţa Renaşterii
şi a şcolilor de artă urm ătoare 44, a barocului în special, a concepţiilor
noi despre lume, a dezvoltării artei laice apusene, sensibilă şi ea la pres
tigiul artei bizantine 45, în care personalităţi de suprafaţă exercită asu
pra spiritelor o mare influenţă, şi mai ales spiritul artei populare, cre
ează în ultimă etapă o am bianţă de comunicare, de apropiere între arta
religioasă şi cea laică. Cercetătorii s tr ă in i46, beneficiind de avantajul
perspectivei, au subliniat această înfăţişare a artei noastre, care s-a
adîncit de-a lungul vremii. în treg secolul al XlX-lea va cultiva preocur

43. Noţiunea de artă modernă a făcut obiectul a numeroase încercări de definiţie, care în fond se
deosebesc numai prin nuanţe. Un element asupra căruia cercetătorii sînt de acord este renunţarea la
constrîngerea regulilor prestabilite (C. Huyghe, Les contemporains, Paris, 1930, p. 60 ; G. Oprescu, Consi
deraţie asupra artei m oderne, Ed. Meridiane, 1969, p. 10 sq.). Cunoscutul critic şi istoric de artă engleză
Herbert Read adoptă criteriul individualist al proiectării sufletului artistului asupra lumii înconjurătoare ki
locul reproducerii fidele a acesteia (A concise history o f m odern painting, New York, 1959, p. 11 sq.i.
El îşi concretiza ideea spunînd : «not to reflect the visible, but to make visible, that is at any rate ths
criterium of modernity I have adopted». Aceeaşi concepţie o repetă şi în lucrarea : The m odern art, Ncm
York, 1959. După Herbert Read, realismul pur, reproducerea fidelă a lumii înconjurătoare, nu este an*
modernă, dar trebuie subliniat că el se aşează în climatul secolului al XX-lea, în care pictura a depăşir
realismul. în epocile descrise de noi, dimpotrivă, realismul a fost considerat ca un semn al modernităţi.
Lionello Venturi, socotit ca unul dintre cei mai însemnaţi critici şi istorici de artă (Pictori moderni, Ed.
Meridiane, Bucureşti, 1968, introducere; De la M anet la Lautrec, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1968, epi!e0
socoteşte că a fi modem este a-ţi concentra atenţia mai mult asupra modului de a picta, a formei, dez%
a obiectului, «construind o pictură ca un obiect de artă, justificat de valorile de formă-culoare, s
mult decît de eficacitatea reprezentării». Este criteriul pe care l-am adoptat, de care am făcut şi noi
în paginile anterioare.
44. Râau-Coheu, U a rt moyen-âge, p. XIX ; Talbot Rice, Byzantine art p. 127.
45. Gervase Matews, Byzantine Aestetics, London, 1963, p. 159, 161; Philipp Schweinfurth, Die bşz
tinische Form, Ihr W esen und ihre W irkung, Berlin, 1943, p. 116, 130.
46. A. Grabar, U a rt d u moyen-âge en' Europe orientale..., p. 108, 110, 199 ; Talbot Rice, Byz
Art..., p. 7.
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parea de a desprinde fresca de vechile canoane, de a prezenta o noua
estetică a personajelor liturgice, care nu mai sînt asceţi, nu mai plutesc
într-o lume ireală, ci sînt oameni plini de viaţă, care acţionează asupra
credinciosului prin emoţie, nu prin transport transcendental 47. Frescele
din biserica .Sfîntul Nicolae de la Cernica, din 1815, sînt în această pri
vinţă revelatorii. Dacă în pronaos, Sfinţii mai evocă o lume monastică
de rigoare ascetică, prin siluetele lor descărnate, dar totodată corectate
de un cşlorism luminos şi cald, în schimb num eroase scene şi întreaga
pictură a naosului reprezintă o vastă colecţie de compoziţii pline de
viaţă, pe care ar putea să le semneze şi un pictor laic de mai tîrziu în
locul lui Fotache 48.
9. Cînd îşi face apariţia personalitatea de mari proporţii a lui Tattarescu în cîmpul artei religioase, aceasta era coaptă pentru ca sub puternica lui acţiune, prin prestigiul său 49, să realizeze acea imagine pe care
E v d o k im o v 50 ne-o trasează a s t f e l : «Rupînd cu canoanele şi tradiţia,
arta nu mai este integrată în sistemul liturgic. Din ce în ce mai a u to 
nomă şi mai subiectivă, ea părăseşte biosfera cerească. Veşmintele sfin
ţilor nu mai fac să se simtă sub cutele lor corpurile spirituale şi chiar
îngerii apar ca nişte fiinţe zămislite din carne şi sînge. Personajele sfinte
*se comportă întocmai ca toată lumea, sînt îmbrăcaţi şi plasaţi în am 
bianţa contem porană a artistului. încă un pas iar naraţiunea biblică, fap
tul miraculos, nu mai reprezintă decît o ocazie pentru a executa în mod
savant un portret, o anatomie, un peisaj».
10. Acest pas mai departe către o deplină asimilare a personajului
liturgic cu lumea obişnuită, cu credinciosul care pătrunde în lăcaşul
bisericii ca într-un muzeu de artă profană cu subiect religios, îl va săvîrşi Grigorescu 51. Ni se relatează 52 că pentru a zugrăvi pe Maica Dom*

47. P. Evodokimov, op.-cit., p. 155.
48. I. L. Georgescu şi Roman Stanciu, op. cit., p. 17 sq.
49. Tattarescu pictează nu mai puţin de 52 de biserici. După ce lucrează ca ucenic al zugravului
N. Teodorescu din Buzău, timp de 8 ani, la 23 aprilie 1845 este trimis de episcopul Chesarie al Buzăului
în Italia, unde studiază la Academia «Sfîntul Luca» din Roma, instituţie de învăţămînt aflată sub directa
conducere a papei. Atmosfera artistică catolică, tradiţia picturii Renaşterii, îl influenţează decisiv. Se în
depărtează de pictura de stil bizantin, părăseşte fresca şi adoptă tehnica picturii în ulei şi tempera. Cer
cetătorii care s-au ocupat de el sînt de acord în a-1 face răspunzător de introducerea unui nou stil în
contradicţie cu tradiţia naţională : Emil Vîrtosu, Pictorul Tattarescu în Italia, Bucureşti, 1941, p. 15 ;
Teodora Voinescu, G. Tattarescu, Editura Academiei Române, Fondul Simu, Bucureşti, 1940, p. 69; Al.
Marcu, Tattarescu, Bucureşti, 1941 ; N. Iorga-Balş, Histoire de Vart roumain ancien, Paris, 1922, p. 299.
50. P. Evdokimov, op. cit., p. 67.
51. De altfel, aşa cum am arătat, ca şi Tattarescu, Grigorescu este influenţatde catolicism şi
Renaştere prin maestrul său Chladek, care era catolic. «Acesta-i arătase în ce fel se zugrăvesc sfinţii,
altfel decît cerea tradiţia ortodoxă... în ciuda atributelor şi strălucitoarelor aureole, sfinţii lui Grigorescu
deşi au nobleţea figurilor de aleşi, nu ne apar ca nişte făpturi divine ci şi ca nişte oameni adevăraţi,
foarte apropiaţi de noi...» (Barbu Brezeanu, Cea din urm ă biserică pictată de Grigorescu, în «Studii şi
cercetări de isoria artei», 1957, nr. 1—2, p. 255). De altfel şi la Pucheni, Grigorescu pune ţărani să-i
pozeze.
52. Al. Vlahuţă, Pictorul N. Grigorescu, Editura Casa Şcoalelor, 1910, p. 15; G. Oprescu, Remus
Niculescu, N. Grigorescu , Anii de ucenicie, Editura pentru literatură şi artă, 1956.
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nului la M înăstirea Zamfira, Grigorescu a reprodus figura Măriucăi, fata
preotului de care era îndrăgostit, că la M înăstirea Agapia i-au pozat o
serie de persoane laice precum şi maici (profesorul Toni, o femeie din
Filioara pentru M aica Domnului, copilul unui dulgher pentru Iisus copil,
o bătrînă maică pentru Sfîntă Varvara).
Grigorescu este socotit astăzi, cu drept cuvînt, omul care a îndru
mat pictura noastră pe cărările modernismului. El este cel care a reali
zat mutaţia, saltul c a lita tiv 53. Zugrav în prima epocă a carierei sale
artistice, descinzînd din arta religioasă, se poate afirma că el reprezintă
etapa finală a unui lung proces de umanizare a artei religioase.
Nu va surprinde de aceea pe nimeni dacă în această lungă tradiţie
care contopeşte pictor laic cu zugrav de frescă sacră, se vor integra un
m are număr de pictori laici reputaţi. Luchian, în colaborare cu Artachino, pictează o biserică la Tulcea, biserica din Alexandria, biserica
Brezoianu ; Tonitza, biserica din Netezeşti şi cea a Schitului Durău, Ştefan Dimitrescu, bisericile din A său şi Agăş. Pallady visa să-şi lege n u 
mele de zugrăvirea unei biserici, aşa cum o făcuse Chagall în Franţa, aşa
cum o făcuse M atisse pictînd capela din Vence, iar stilul său era înru
dit cu cel al vechilor artişti de artă religioasă 54, că alţi reputaţi pictori
alternează pictura de şevalet cu cea sacră, ca Şt. Constantinescu, Gh.
Popescu ( | 1975), Vînătoru, Stoica etc.
Este prea devrem e să întrezărim finalul acestei evoluţii, prem atur
să facem judecăţi de valoare asupra zugravilor contemporani. Ceea ce
pare totuşi neîndoielnic este că ei s-au îndepărtat în mod vădit de stilul
romanizant, solemn, teatral şi m onum ental al lui Tattarescu. Este îm
bucurător faptul că au respins spiritul străin al acestei picturi, că au
înţeles neaderenţa ei la arta noastră ortodoxă. Dînd dovadă de indepen
denţă faţă de prestigiul lui Tattarescu şi totodată de repulsie faţă de o
artă care nu se încadra geniului specific românesc, ei nu au aderat inte
gral nici la excesul de laicitate al lui Grigorescu, cu toată autoritatea
acestuia.
*

De aceea, dacă am .încerca să caracterizăm cu totul sumar — căc:
fenomenul reclamă o cercetare minuţioasă — aspectele picturii biseri53. Ionel Jianu şi V. Beneş, Mărturii despre N.,> Grigorescu, Bucureşti, Ionel Jianu, N. Grigorescu
in istoria culturii româneşti, p. 200 ; Petru Comarnescu, op. cit., p. 232 ; Corneliu Baba, op. cit., p.
Al. Ciucurencu, op. cit., p. 175.
54. I. L. Georgescu, Pallady şi arta religioasă, în rev. «Biserica Ortodoxă Română», 1973, nr. 5—*
Anatol Mândrescu, Puterea stilului, în «Contemporanul», 23 aprilie 1971, p. 7 ; Dan Grigorescu, M uze&t
Capitalei, Editura Ştiinţifică, 1966; p. 50; Tudor Arghezi, Prefaţă la catalogul expoziţiei Pallady, ~rr
Sala Ileana, 1925 ; Şt. Neniţescu, Arta, 1971, nr. 2, p. 12.
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ceşti actuale, am putea spune că ea a găsit, cu variaţiuni de la pictor
la pictor, o cale medie, care valorifică cuceririle de pînă azi în direcţia
umanizării, păstrînd respectul faţă de vechiul tezaur bizantin. în această
privinţă poate că cel mai reprezentativ este Gheorghe Popescu (Cate
drala din Constanţa, Catedrala din Piteşti, Biserica Plevnei). Alţii, ca
Ştefan Constantinescu (Biserica Sf. Treime-Tei),. Josif Keber, V înătoru
(Biserica Iancu Nou-Bălăneanu), Stoica (Biserica Dichiu), arhim. Sofian
Boghiu (bis. Radu Vodă), merg pe acelaşi drum, dar cu mai multă inde
pendenţă şi curaj înnoitor. Cu variaţiuni stilistice care descind din p ro 
pria lor personalitate artistică, din opera lor de pictori de şevalet. Diver
sitate, dar pe un drum cuminte, de respect al valorilor cucerite în lunga
evoluţie de pînă azi.
In concluzie, pe deasupra diversităţilor
stilistice
m
anifestate
de
zu-'
t
A
gravii români de-a lungul secolelor, se poate vorbi de existenţa unei
şcoli româneşti de pictură bisericească, care, păstrînd nucleul vechilor
erminii bizantine, a ştiut să-l îmbrace în haină autohtonă, caracterizată
prin lumină, culoare şi sentiment. Aceste trăsături caracteristice izvo
răsc din
fondul
nostru
tem
peram
ental
natural,
cu
suprema
sa
expresie,
t
*
folclorul.
4

t Roman" STANCIU
Episcop-vicar al A rhiepiscopiei B ucureştilor
şi
Prof.AjI. L. GEORGESCU
V

„CAPETE DE PORUNCĂ" ALE MITROPOLITULUI
ANTIM IVIREANUL IZVOR AL DREPTULUI SCRIS ROMÂNESC
PARTEA A II-A*
1. — «Capete de poruncă» este o lucrare juridică particulară
Despre conţinutul juridic al lucrării C apete de poruncă s-a mai scris \ iar noi
le-am tran'scris în întregime pentru prima oară 2.
Lucrarea «Capete de poruncă», a întocmit-o Mitropolitul Antiim Ivireanul şi a tipă
rit-o la Tîrgovişte, în 1714, Gheorghe Radovici. A doua oară is-a tipărit suib îngrijirea
Mitropolitului Grigore în 1775. Am bele exemplare sînt la Biblioteca Academiei R.S.R.
sub nr. 168 şi 389.
Ediţia C apete de poruncă din 1714, pe care am cercetat-o, este o carte mică
(15 X 32) cu 3^ de pagini, cuprinziînd 12 instrucţiuni canonice, 6 dispoziţii privind
succesiunea testamentară, 3 dispoziţii privind regimul matrimonial, un formular pentru
un testament (diata), un formular pentru un act dotai etc.
C apete de poruncă este un izvor al dreptului scris românesc. Revenim asupra
propriei noastre teze formulate în 1942, potrivit căreia aceasta nu putea fi aşezată
în rîndul p ra v ile lo r3. La a'ceastă concluzie am ajuns, în urma cercetării unui bogat
material inedit şi publicat.
Prin pravilă sau lege, în vechiul drept românesc, în sensul strict al cuvîntului,
se înţelege o lucrare scrisă, supusă sfatului de obşte şi întărită de autoritatea dom
nească prin hrisovul de promulgare. în sensul larg al cuviîntuilui, o lucrare juridică,
scrisă în limba română sau străină, care s-a aplicat.
Izvoarele dreptului românesc s î n t : pravila, legea, hrisovul domnesc, anaforalele.
dreptul canonic, dreptul bizantin şi lucrări particulare, în care se cuprinde şi lucrarea
C apete de poruncă. A ceasta a devenit un izvor al dreptului scris românesc, printr-o
tehnică constructivă unică. Deşi nu este o lucrare juridică propriu-zisă, prin faptul
că Ivireanul obliga preoţii, sub sancţiuni severe, să respecte dispoziţiile ei, şi cum
preoţii întocmeau majoritatea testamentelor (diatelor) şi foilor dotale, aceste dispo
ziţii s-au aplicat în materie succesorală şi matrimonială. Preoţii apreciau dacă testa
torul era în deplinătatea facultăţilor mintale, dacă voinţa sa era în acord cu legea,
dacă dezmoştenirea şi înzestrarea erau juiste.
m

2. — «Capete de poruncă» instituţionalizează un obicei popular religios : «Partea
sufletului».
* Partea a I-a a acestui studiu a fost publicată în revista «Biserica Ortodoxă Română», LXXXH
(1966), nr. 9-10, p. 997-1006.
1.
I. Peretz, Curs de istoria dreptului românesc, voi. II, partea a Il-a, Bucureşti, 1927, p. Ş
Ştefan Gr. Berechet, Schiţă de istoria legilor vechi româneşti, Chişinăn, 1928, p. 33 ; Idem, I s t o n ţ
vechiului drept românesc, Iaşi, 1933, p. 378 ; Emil Săvoiu, Contribuţiuni la studiul succesiunii t e s t a m e n t *
în vechiul drept românesc, Craiova, 1942, p. 119 ; Idem, Capete de poruncă ..., p. 997—1006.
*
2. Em. E? Săvoiu, Capete de poruncă, în «Renaşterea», nr. 10/1944, p. 533—541, Craiova, 1944.
3. Em. E. Săvoiu, Contribuţiuni la studiul succesiunii..., p. 119.
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Lumea satelor cunoştea înainte de 17144 Partea sufletului, adică datina de a
rămîne cuiva anumite -bunuri ale lui deeujuis, ca acesta să-i facă -pomeni, sărindare,
milostenii etc. Şi «îndreptarea Legii» se ocupă cu acest obicei, dar dispoziţiile sale
nu erau obligatorii, iar beneficiarii erau limitaţi la o biserică sau o casă de străin i5,
ca în dreptul bizantin. Prin Capete de poruncă partea sufletului devine' o instituţie
obligatorie, consfinţindu-ise, printr-o dispoziţie scrisă, ceea c e trăia de mult în conştiinţa
populară. Lucrarea «Capete de poruncă» prevede -anumite bunuri din patrimoniul testa
torului, privilegiate, în sensul că acestea nu se transmit celui instituit moştenitor.
Printre acestea se enumeră şi bunurile pe care le.prim eşte cineva drept partea sufle
tului, înţelegîndu-se acele bunuri primite de la testator pentru a-i face pomeniri,
milostenii, sărindare etc., timp de un an R.

3.
— Izvorul de drept al lucrării «Capete de poruncă» este «îndreptarea Legii»,
Contribuţia personală a Mitropolitului Antim Ivireanul la elaborarea ei..
Mitropolitul Antim Ivireanul nu spune nimic despre izvoarele de drept ale acestei
lucrări şi nici alte informaţii nu posedăm. E adevărat că textele juridice din «Capete
de poruncă» se refeTă* de mai multe ori la o pravilă, pe care a folosit-o autorul, dar
nu o numesc.
Pentru a'Vedea care sînt izvoarele de drept ale acestei lucrări, şi dacă Mitro
politul Antim Ivireanul a avut vreo contribuţie personală la întocmirea ei, vom com
para fiecare dispoziţie juridică cu cea corespunzătoare din «îndreptarea Legii».
Testamentul (diata) şi foaia dotală, aşa cum sînt prevăzute în «Capete de poruncă»
şi în «îndreptarea Legii».
CAPETE DE PORUNCĂ

«ÎNTÎI . Diiata se cuvine să se iacă cu frica lui Dumnezeu lăr de nici un vicleşug
sau pizmă asupra cuiva atîta despre partea celuia ce rănduiaşte cît şi despre partea
celui ce o scrie».
«A DOUA. Să se iacă cînd sînt minţile omului întregi, iar j i u cînd ajunge la
ceasul morţii pentru căci atunci să turbură mintea lui şi nu ştie ce rănduiaşte».
y

«A TREIA. Să se ridice de la mijloc obiceiul cel rău ce au unii şi nu v o r să lase
nimica rudelor puind pricina că nu i-au căutat la v r e m e de n evo ie sau la v r e m e de
boală, sau pentru căci au avut între dînşii vrajbă şi lasă în pizmă averile lor la alţii
şi pre rude îi lasă lăr d e moştenire».
«A PATRA. Diiata de nu să v a face cu aceste m ijloace ce s-au însemnat mai
sus în ştiinţă să fie fieştecăruia ca cei ce lîn d u ie sc nu v o r a v e a nici o plată de la
Dumnezeu şi diiata lor pre urmă să v a strica şi rudele
ce v o r rămănea fărde m o ş te %
nire şi fărde v o ia lor v o r moşteni averile şi afurisaniile ce adaog pentru că sînt fărăde
cale v o r cădea asupra lor».
«A CINCEA. V ericarele din preoţi va ii chemat sâ scrie diiata cuiva şi v a v e d e a
cum că c e l ce rănduiaşte să poartă cu pizmă asupra rudelor lui au să-l îndem ne să
4. In porunca dată de Alexandru Voievod la 1624, iunie 27, în Tîrgoviştc, se arată că Mara a
miluit pe vărul său primar Drăghici, care va trebui a îngriji de tot ce va trebui de pomană şi ce
trebuie omului mort. Beneficiarul părţii sufletului de la jupîniţa Maria a făcut... cheltuială pentru
sărindare ţi toată pomana ei pînă s-a împlinit anul. (D ocum ente privind Istoria României, veacul al
XVI-lea, Ţara Rom ânească , 1621—1625, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1954, p. 436). •
5. Cartea Românească de învăţătură, 1646 (XV, 216).
6. Em. E. Săvoiu, Capete de poruncă..., p. 1004.
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facă ceea ce iaste dreptul au să nu-i scrie diiata că apoi v a cădea în pedeapsă. Şi
la slîrşitul diatei să-şi puie preotul numele lui şi din ce sat iaste şi împreună cu dînsul să se iscălească 7 mărturii după porunca Pravilei sau 5, iar la v r e m e de n evoie
fie şi 3».
«A ŞASEA, in diiată să cuvine mai întîi d ecît t o a t e să \se rfnduiască deplin
zestrele muierii după cum v a Ii scriind foiţa şi darurile cele mai înainte d e nuntă şi
podoa bele cele de a doua zi după cum porunceşte Pravila a doua să rânduiască d a t o 
riile de v a iii datoriu anume cui ce iaste dator.
«A ŞAPTEA. Să osebească toată cheltuiala ce va să se facă la îngropare şi la
pomenirile cele obicinuite pînă la plinirea unui an şi alte milostenii şi sărindare după
cum v a ii cu putinţă. Iar de c e v a mai rămânea aiar dintre a ce stea să împărţă la
moştenitori precum ar so co ti că v a fi cu dreptate».
Izvodul dietei. De v r e m e c e întîmplarea cea viitoare iaste n evă zu tă şi însăşi în 
gerilor necunoscută pentru că numai la Dumnezeu toate sînt cunoscute ; drept aceea,
eu (cutarele) feciorul (cutăruia din cutare loc) am socotit mai nainte pînă a nu mă
cuprinde sfîrşitul v ie ţii mele şi pînă îm sînt minţile întregi şi sănătoase să fac diată
şi să d o v e d e s c gîndul meu către moştenitorii mei cei aleşi cu care vo iesc să c h iv e r 
nisească ei averea mea mutătoare şi nem utătoare după petrecerea mea din viaţă. Ce
întîi mă rog lui Dumnezeu ca unui m ilostiv să-mi iarte mulţimea păcatelor mele cele
ce am greşit cu un om într-această lume. A şi jder ea mă rog şi tuturor creştinilor cui
ce v o r îi greşit să mă iarte. Şi d e mine încă să fie ertaşi toţi cîţi îm v o r fi greşit şi
veric e rău mi-ar fi făcut.
După aceasta poruncesc lor mai întîi de toate să-şi ia soţia mea cea după lege
(cutarea) zestrele ei deplin după cumu-i scrie foiţa şi darurile cele mai nainte de nuntă
aşijderea şi podoabe ce i-am dat ei a doao zi după nuntă carele sînt iată ce şi iată ce.
A doao, să plătească datoriile ce sînt dator (cutăruia) şi cutăruia cu zapfse ori
fără zapise. A treia, să mi se facă pogrebania şi pomenirile cele obicinuite pînă la
împlinirea unui an. A şijd erea şi milele şi sărindarele c e las să se dea deplin.
Iară după aceaştia fiii şi moştenitorii mei cei a d evă ra ţi (cutare, cutare, cutare)
să împarţă toată averea mea între dînşii frăţeşte şi cu pace. însă (cutare) să-şi ia
partea lui, iată ce şi iată ce.
Şi (cutarele) iată ce şi iată ce. Şi (cutarele) iată ce şi iată ce. Încă ert pe c r e 
dincios robul meu (cutarele) din robie şi pe credincioasa roaba mea (cutarea). încă
dăruiesc (cutăruia) pentru mîntuirea sufletului mieu, iată ce.
Aceştia v o ie s c să facă aceşti moştenitori ai miei după moartea mea precum ci:
dreptatea minţii am rînduit şi limba mea au grăit şi mîna m ea au scris înaintea aces
tor mărturii vrednice de credinţă carii s-au aflat de faţă (cutare, cutare, cutare, cutare ,
cutare, cutare, cutare).
încă oricare din moştenitorii miei care am zis mai sus au din judecători şi din
boiari, sau din cei bisericeşti sau din cei lumeşti ar vrea să întoarcă sau să stricc
această diată a mea să aibă a da răspuns şi seama la înfricoşata z ioa a ră sp lă tir i
înaintea judecătoriului Celui drept şi nefăţarnic Domnului nostru Iisus Hristos Dum
nezeul cel adevărat. Leat.
Eu (cutarele) cu a mea mînă am iscălit această a mea diiată şi cu a mea pece:~
am pecetluit înaintea acestor mărturii vredn ice de credinţă, carii sînt iscăliţi mai jo$~
Eu (cutarele) precum au zis cela ce au făcut această diată cu gura lui precum au s e r înaintea mea, aşa mărturisesc înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor să puiu 5.
pecetea mea.
*

#
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Intr-acest chip să iscălească şi celealalte mărturii pină în şapte.
Mijlocirile cu care pot sa rămllie foiţele zestrilor temeinice şi nestrămute.
întîi. Să se cerce cu mare socotinţă feţele ce v o r să se împreune cu nunta. Pen
tru ca să nu fie între dînşii rudenie au despre partea trupească , au despre partea
duhovnicească şi să fie primită voinţa amîndurori obrazelor, după cum porunceşte
Pravila. Şi tocm elele ce să v o r face despre amîndoao părţile să fie temeinice şi cu
dreptate. Pentru ca să nu urm eze pe urmă despărţeală şi să fie preotul satului îm p r e 
ună cu 3 mărturii iscăliţi în foaie pentru mai multă întărire a adevărului.
•A dooa. V e r ic e lucru să v o r îndura părinţii să dea fetei lor au scule de argint
au de aur, au arămuri, au haine, au dobitoace, au v e r ic e alt asemenea acestora să se
pue suma banilor şi cîte lucruri sînt să se scrie în foiţă ; au să fie toate deplin, au
să nu să scrie pentru ca nu să întîm ple pe urmă g îlc e v i şi bănuieli.
A treia. De se v a întîmpla moarte muierii şi copiii nu va a vea să n-aibă volnicie bărbatul să cheltuiască la moartea ei mai mult decît a treia parte din zestrele ei.
Iară celialte doao părţi să stea deplin pentru ca să le ia rudeniile ei după cum o
pohteşte dreptatea, de v r e m e ce el după porunca Pravilei altă parte n are să ia z e s 
trele muierii sale fără numai aşternutul.
Izvorul foiţei zestrelor. Fie, Doamne, mila ta spre noi după cum nădăjduim spre
tine. Făcutu-se-au această foiţă de zestre ce s-au dat fiicei noastre (cutăriia).
Precum scrie în jos anume să fie întru cea mai de pe urmă înştiinţare şi în cre
dinţare Ia cei ce s-ar c u v e n i întărită cu iscălitura noastră şi cu a mărturiilor ce s-au
întîmplat la această tocmeală. Leat. Mşta 7.
«ÎNDREPTAREA LEGII»

«Toată tocmirea ce se tocmeşte omul unul cu altul pre unC lucru şi cu scrisoare
şi fără scrisoare, să fie adevărată clîte tocmiri sînt făcute şi nici stau împotriva jude
căţilor acelea se socotesc» (glava 290).
«Tocmeala sau carte iaste dreapta sfătuire a omului care va să facă la moartea
lui ispravă întru bucatele lui şi le împartă cumva; Cella ce va să facă tocmeală sau
carte, aceluia trebuie să-i fie mintea întreagă şi sănătoasă, iar nu trupul. Voinicul,
deacă va irnplea 14 ani să facă tocmeală sau carte, iar faţa deacă va implea 12.
Tocmeala şi cartea cea dă pe urmă strică pe ce de întîi. Socoteaşte-se tocmeala
şi cartea cea nescrisă, adecă fără de scrisoare cînd se află împreună şapte mărturii
şi vor arăta tocmitul lui sffat. Iară de va hi la un loc u n d e7nu se vor afla şapte măr
turii, atunce ipotu-se socoti şi 5 oameni, de vor fi buni.
De vor avea mişcare bucate fraţii fiind mulţi sau puţini ale tătîne-său ale mîne-isa
şi vor vrea să le împarţă şi nu le va hi ajuns părţi, atunci să ia cineşi părticeaoa ce
i se ^a veni. Iară de va vrea vreunul de dînşii să facă (tocmeală sau carte) nu se
opreşte pentru aceea pentru că numai pre partea lui ce i se va tîmpla pre aceia face,
iară nu şi pre ale fraţilor.
De se va tîmpla muiarea grecioasa care se va spăla la baie şi va muri acolo înlăuntru şi va face tocmeală nescrisă in tea a noao muieri şi aceia se socoteşte.
De va hi nestine într-un loc şi va face tocmeală şi se va afla pînă în trei măr
turii şi aceia să hie adevărată (285).
«Poruncim tuturor părinţilor, părinţi număni, moşi, moaşe ca feciori şi featele
lor, la tocmeala de vreamea morţii lor, să nu-i urgisească de in partea lor cea dreajptă,
den carea li se cuvine să le dea, nice să-i facă fără de moştenire de la bucatele lor,
fără de vinele ce-s mai jos scrise. Căce ca pentru aceste vini, ce să zice, fac pre
feciorii lor fără moştenire de iu bucatele lor.
Cine va ridica mîna pre părinţii lui şi-i va bate sau va zice lor mustrare cum
nu se cade sau întru greşeala-i va d o s ă d i; adecă va bănui că greşesc sau viaţa lor
va vrăjmaşi ca să-i omoară.
7. Ibidem, p. 1003-1005.
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De se va afla trupeaşte întru păcat cu maşteha lui sau cu posadnica tatine-săi.
De se va face pârîs asupra părinţilor şi pentru -aceea ipîră şi clevetire vor cădea
în grea pagubă.
De să vor afla părinţi zăcând în boală în multă vreme sau vor fi în sărăcie şi
în slăbăciune şi feciorii se vor lepăda de dânşii şi nu le vor ajuta, nice vor purta
grijă de dânşii şi să-i chiame părinţii iară ei să nu meargă la dânşii.
De se va tâmpla să se piriască părinţii lor de cineva şi vor chema pe feciorii
lor partea bărbătească să intre chezaşi sau pentru obraz sau pentru bani, adecă pen
tru datoria lor şi nu vor vrea.
De va fi vrut tatăl să facă tocmeală sau carte ca să-i fie după moarte, iar de
iu feciorii lui-1 vor fi oprit şi înfruntat; iar după aceia de va putea să facă aceia
tocmeală, atun'ce e volnic, pentru acea vină să-11 facă fără de moştenire.
Cine va vrea de iu cei părinţi ce-s zişi să-şi înzestreaze fata lui sau nepoata
după cum-i va fi putearea, iar ea nu va vrea, ceva mearge în cale rea.
Cine se va afla lînged sau cu boală, de în cei părinţi ce-s zişi şi feciorii lui sau
de nu va avea feciori sau altă rudenie a lui, carii vor vrea să-i moştenească de nu
vor purta grijă cu totul de dînsul să-l izbăvească şi să-'l tămăduiască acela e volnic
să nu lase nemica la tocmeala cea de moarte a lui. Iară altuia sau al lui, sau striin
să-l ia în casa lui şi se va purt grijă cu nevoinţa de tămăduială lui şi-l va socoti
pînă la sfârşitul lui atunce să-'l moş/teneais-că ori al lui de va fi, ori striin.
Feciorul de va avea tată şi va lua muiare fără voia şi sfatul tătine-său, acela
să n'aibă de îu bunătăţile tătine-său nemi-ca, numai ca să fie fără de moştenire. Iară
de va muri şi-i vor rămânea feciori aceia feciori cer moştenire de la moşu-său şi iău ;
iară nu şi muma sa (284).
«Un om de bunăvoia lui de va lăsa vreun lucru vreunui om sărac şi bogat, de
îu ce se va fi îndurat pentru sufletul său şi i va fi făcut şi zapis cu mărturii, iară dup
aceia se va fi cîi't ce au făcut, acela cu voia lui, fără ştirea judecătoriului, de va trimete nişte oameni ai săi sau şi străini şi vor lua zapisul cel de dar aceia nice o cer
tare nu vor avea» (348:39).
«De vor lăsa cuiva drept suflet ceva, atunce nu va putea el singur cu voia lui
să ia ce trebuiaşte, să ia ispravă de la judecătoriu fără numai acel lucru ce au lăsat
drept suflet, de va fi învăţătura să facă besearică sau bolniţă sau ospătărie, ce să
zice casa de strinu sau grobniţa şi altele asemene acestora pentru ca atunce poate
să ia singur cu voia lui şi nu-i trebuie nice un judecătoriu, şi încă mai poate să ia
singur cîndu-i va aleage stăpânul în zapis ; iară de va fi într'alt chip şi de va lua el
singur cu voia lui atunce piarde-s va tot venitul ce vrea el să aibă drept sufletul
acelui mort» (348:47).
«Blagoslovită iaste vreamea logodnei şi a nuntei oînd este bărbatul de 14 ani
şi muiarea de 12» (173).
«Iar obiceiul să chiamă tocmirea zeastreilor său unde prind cuvînt, sau schimbi
inel sau fac scrisoare, carele nu se va ţinea de cuviînt să plătească atît a galbeni» (174).
«Zestrile preţuite pe bărbat rămân de sânt, ori de vor muri dobitoacele muerH.
carele se-au dat zestre, ori de va hi stricat şi va hi ponosit hainele preţuirea deplină,
întoarce bărbatul îndurat, iară zestrea, care nu este preţuită la muiare iaste şi dobînde
şi pagubă» (265).
«De va afla muiarea cuiva în boală şi va face cheltuială la boala e i ; de aci
ea va muri şi va face cheltuială şi la îngroparea ei şi va ceare să ia acestea de !socru său, carele au moştenit zestrele fii-sa de aceasta porunceaşte această pravile însă cîte au cheltuit la boala muierii lui, să nu ia de într-acealea nemica pentru
un trup a fost cu dânsa ; iară oîte au cheltuit la îngruparea ei, acealea să le ia de'.z
socru* său carele au luat şi au ţinut zeaistrele» (267).
«Iară şi muiarea de va muri fără copil atunci nu ia bărbatul de iu zeastrele
muierii nemica numai aşternutul p a tu lu i ; încă şi acelea cu socotinţă darurile cea’.de naintea nunţei carele au dat muierii lui» (272)8.
Din comparaţia textelor de drept din C apete de poruncă cu cele din «îndrectarea Legii», constatăm că o mare parte sînt identice cu cele din «îndreptarea Leel
şi că unele conţin elemente originale.
2

8. îndreptarea Legii , 1652, Editura critică, Editura Academiei, Bucurcşti, 1962.
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Şi textele de drept din această lucrare particulară, vorbesc de un izvor de drept,
dar nu-1 numesc. Autorul menţionează expresia : «după porunca pravilei», fără a spe
cifica şi numele pravilei. Comparînd acel text cu cel din «îndreptarea Legii», s-a
observat că era copiată de acolo. Aportul personal al mitropolitului Antim Ivireanul
la elaborarea normelor de drept din «Capete de poruncă» constă ;în formularul pentru
redactarea unui testament (diată) şi a unei foi dotale şi în condiţiile de fond şi de
formă aile unui testament (diată) şi foi dotale.
Testamentul (diata), după «Capete de poruncă» este un .act scris (dispoziţie c e va
fi menţinută şi de Legiuirea Caragea, — Leguirea Caragea, Ediţie critică, Academia
Română, Bucureşti, 1955, IV, 24—26), redactat de preot, semnat de testator, care
va pune şi pecetea sa, semnat de martori şi preot. Dacă testatorul nu ştie carte,
voinţa sa era concretizată tot prin aict scris, redactat de preot, punându-se pecetea
testatorului, semnat de martori şi preot. Testatorul, în momentul redactării testamen
tului, trebuie să facă acest a c t : «fărde vicleşug sau pizmă» ; s e ţine seama şi de
imboldul său sufletesc. Capacitatea de exerciţiu a testatorului este fixată în timp,
neputiîndu-se face testamentul (diata), «cînd ajunge la ceasul morţii pentru că atunci
să turbură mintea lui şi nu ştie ce rănlduiaişte».
Bunurile care se pot testa sînt acelea care mai rămîn după ce se scade zestrea
soţiei, darurile cele mai dinainte de nuntă, podoabele cele de a doua zi, cheltuielile
făcute la înmormântare şi pentru partea sufletului.
Dota este un act scris, redactat de preot, semnat de preot şi martori, în care
bunurile dăruite trebuiesc şi preţuite.
Mitropolitul Antim Ivireanul introduce pentru prima oară în legislaţia românească
formularul pentru redactarea unui testament (diată) şi a unei foi dotale. Se justifică
necesitatea acestor îndreptare procedurale civile, deoarece testamentele (diatele) alcă
tuite pînă la 1714 «scornesc atît a gîlcevi şi judecăţi şi jurămjinturi şi cărţi de aifurisânii şi multe alte rele», actele dotale dădeau naştere la «gîlcevi şi bănuieli». Mitro
politul Antim Ivireanul doreşte să se desfiinţeze, obiceiul ce exista la data redactării
«Capete de poruncă», ca unii părinţi să nu lase nimic copiilor din averea l o r 9.
N i se pare relevant faptul, că Ivireanul accentuează îndeosebi ca alcătuitorii
testamentelor (diatelor) trebuie să împiedice pe oît le este cu putinţă obiceiul de a
înlătura de la moştenire rudele apropiate. Să împiedice acest lucru, chiar dacă testa
torul invoca în susţinerea ho'tărîrii sale că rujdele apropiate i-au fost necredincioase,
sau că nu l-au îngrijit la boală. Antim Ivireanul, semnalînd acest obicei, încearcă să
împiedice dezmoştenirea ce reflectă primatul succesiunii testamentare faţă de succe
siunea aib intestat în dreptul feudal al Ţării Româneşti.
Primul testament (diata) cunoscut este ce l din 1378, luna iulie, făcut în favoarea
bisericii, prin care Mitropolitul Hariton al Ţării Româneşti lăsa după moartea sa
averea moştenită, cît şi cea agonisită, Miînăstdrii Cutlumuşu'lui de La Muntele Athos 10.
Pe parcursul vremii, )în obştea feudală din Ţara Românească, apare şi testamentul
(diata), făcut 'în favoarea unui străin. Voinţa tes'storului exprimă procesul de priva
tizare cu tendinţe individualiste a proprietăţiin , ce va avea repercusiuni asupra
9. Em. E. Săvoiu, în vechiul drept românesc, prim a succesiune ab intestat, sau cea testamentară,
în «Curierul Juridic», nr. 7/1945, p. 97—99.
10. D.I.R. Veacurile al XII14ea, al XîV-lea, al XV-lea. B. Ţara Românească, 1247—1500, p. 28—32.
11. George Fotino, Pagini din istoria dreptului românesc, Editura Academiei, Bucureşti, 1972, p. 135.
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succesiunii ato intestat. Documentul de Ia 10 Mai 1555 12, înregistrează şi desfiinţarea
p red alicei13. La acea dată, Pătraşcu cel Bun, în 'hrisovul emis, arată : «De asemenea
am judecat cu toţi dregătorii domniei mele că dacă cineva, sau părintele său, vrea
să lase La moartea lui averile sale, oricărui om, acel om isă >le stăpânească».
Obiceiul de a dispune cineva de întreaga sa avere, după moarte, indiferent dacă
avea copii sau nu, printr-un testament, -a avut circulaţie -în Ţara Românească. Hamza,
La 1640, în Tg. Jiu, lasă întreg patrimoniul său după moarte mînăstirii Crasna, deşi
avea c o p i i 14.
După apariţia «Capete de Poruncă» a existat însă obiceiul de a dezmoşteni rudele
directe, pînă aproape de zilele n o a str e 15. .în secolul al X'VIII-lea sfera primatului
succesiunii testamentare este alta decît în seco lele al V l-lea— al XVII-lea. Testa
mentul (diata) putea fi revocat numai de părinţi şi d e sc e n d e n ţi; dreptul de a «sparge»
acest act este limitat La aceste rude. Divanul Ţării Româneşti la 1777, iunie 17,
judecă procesul intentat de Tudosca, unde lse m en ţio n ea ză : «împotriva dietii nimeni
nu poate da cuvînt puternic de a strica, fără numai moşii, părinţii, feciorii, nepoţii
de feciori şi strănepoţii, iar nu şi de laturi, fraţii, surorile şi nepoţii de fr a te » 16.
4 «Capete de poruncă» s-au aplicat în Ţara Românească în secolele al XVIII-lea
şi al XlX-lea. Documentele in e d it e 17, publicate şi cercetate, arată aplicabilitatea
12. V. Costăchel,

P. P. Panaitescu, A. Cazacu, Viaţa feudală în Ţara Românească şi
M oldova
(sec. al X lV -le a —al XVII-lea), Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1957, p. 315.
13. In Ţara Românească, domnul avea un drept de stăpînire pe întreg pămîntul ţării (dominum
eminens). Dreptul acesta al domnului se manifestă prin mai multe prerogative, printre care şi predalica.
în baza predalicei, instituţie specială, dacă beneficiarul murea fără moştenitori, în linie bărbătească,
directă, bunul trebuie să se întoarcă la domnie (V. Costăchel, P. P. Panaitescu, A. Cazacu, op. cit.,
p. 454).
14. Alex. Ştefulescu, Crasna, Tg. Jiu, 1905, p. 56.
15. «Poate să facă cu averea lui tot ce-i place, chiar de ar avea femeie şi copii şi nimenea nu-1
opreşte» (Răspuns la Gestionarul Juridic al lui B. P. Haşdeu, manuscris,
Bibi. Acad. nr. 3438, voi. II,
p. 130, Comuna Păuleşti-Hăuleşti, • jud. Prahova).«Se îndeplineşte
întocmai pentru că testamentul său
diata, după cum spune cei bătrîni, nu se poate strica de nimeni» (Răspuns la Cestionarul Juridic al lui
B. p. Haşdeu, manuscris, Bibi. Acad., nr. 3437,
voi. I, p. 178, Comuna Căpreni, jud. Dolj). «Poate
cineva să facă cu averea sa tot ce i va place măcar că ar avea copii şi nimenea nu-1 opreşte» (Răspuns
la Cestionarul Juridic al lui B. P. Haşdeu, manuscris, Bibi. Acad., nr. 3437, p. 237, voi. I, comuna
Desa, jud. Dolj).
16. Gh. Cronţ şi alţii, Acte judiciare din Ţara Românească, 1775—1781, Bucureşti, 1973, Editura
Academiei R.S.R., p. 384.
17. D ocum ente inedite :
a) Judeţul Dolj. — La 1752, iunie 15, Ilinca, „ fata luiDumitrescu, primeşte bunuri mobile prin
actul de dotă (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet -XXXVII/17). La 1752, iunie 16, se
face foaie de zestre lui Ilinca (Arhivele Statului Craiova, fond Documentar, Parchet XXXV). La 1735,
XI, se înzestrează Maria cu diferite bunuri mobile (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet
XXXVIII/18). La 1733, ianuarie 15, în Craiova se întocmeşte o foaie dotală prin care Smaranda este
înzestrată cu o vacă cu lapte şi un loc de casă (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pache:
XXXVI/l). La 26 aprilie 1797, in Craiova, N.Ceauşescu face testament (Arhivele Statului Craiova, Fond
Documentar, Pachet LXI). La 1800, ianuarie 30, în Craiova,
Şerban Stănescu şi soţia sa Păuna înzes
trează pe fiica lor Elena la vremea căsătoriei cu o prăvălie, o vie şi omoşie, în comuna Vulcăneşt;
(Arhivelt Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet LXXiXI). La 1803, ianuarie 3, Ion Braneţu din
Craiova înzestrează pe fiica sa Ioana la vremea căsătoriei cu 1500 galbeni împărăteşti (Arhivele Sta
tului Craiova, Fond Documentar, Pachet LXXXI). La 1803, ianuarie 3, în Craiova, Călina înzestrează pi
fiica sa Alexandra, la vremea căsătoriei (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet LXXX^u
La 1809—1815 Stoichiţă Prejbeanu din Craiova arată toată averea mişcătoare şi nemişcătoare pe caf»
o dă zestrea fiicei sale Măricuţa la vremea căsătoriei (Arhivele Statului Craiova, Fond Documenta^
Pachet LXXXI). Craiova, 24.XII.1816 : Maria, fiica răposatului medelnicer Gheorghe Socoteanu, lasă prim
testament clironom pe averea sa mişcătoare şi nemişcătoare pe fiul său Dumitraiche, care trebuie s&4
facă pomenirile cuvenite (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet XXXIX/20). Craiova, I*L7,
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acestei lucrări particulare in Ţara Ramâneais’că. Majoritatea 'testamentelor (diatelor)
şi foilor dotale din Ţara Românească, după 1720 şi piînă 'în jurutl lui 1870, sînt re
dactate după formularele prevăzute în «Capete de poruncă». Numărul restrîns al testaI

iulie 4 : Clucereasa Stana face un testament, în care a iertat de datorie şi lasă moştenitori după moartea
sa (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet CLX). La 1824, iulie 1, vistierul Alexandru
constituie zestrea fiicei sale Păunica, dîndu-i printre altele o pereche de casă din Craiova şi o pră
vălie la Răscruci şi 5.000 de taleri (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet LXX). La 1826,
ianuarie 22, în Craiova, Ioana înzestrează pe nepoata sa la vremea căsătoriei cu haine şi aşternuturi
(Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet LXXXI). La 1829, ianuarie 7, Craiova, Dumitrana
înzestrează la vremea căsătoriei pe fiica sa Maria (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet
LXXXVI). La
1826, februarie 15, înCraiova, Iordachie Fugaru înzestrează pe fiica sa Ilinca, dîndu-i
prin foaia dezestre animale, lenjerie
şi o salbă de 110 lei (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar,
Pachet XLIII). 1830, mai 25 : Danciu tabacul înzestrează pe fiica sa Dumitrana, dăruindu-i 7.000 lei, o
casă despre baia ovreiască şi o vie în plaiul Prejbii (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pa
chet LXXIX/22). 1830, martie 2, comuna Tei, Ion din Stoica lasă prin testament părţile lui de moşie din
hotarul Gârlii (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet XXXII/21). In Craiova la 1833,
XII, 11, Iovu Chintescu constituie o foaie de zestre fiicei sale Tiţa, o vie la Fîntîna Episcopului (Arhi
vele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet LXXII). La 1836, XI, 11. Diaconul Nicola sin Stan
Voiculescu face o foaie de zestre fiicei sale Margareta, dîndu-i o parte din moşia Horezu în Valea
Stanciului (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet XCIV). în 1838, aprilie 24, Stancu Martin
din comuna Orodel, judeţul Dolj, constituie zestre surorii sale Idita (Arhivele Statului Craiova, Fond
Documentar, Pachet XXXII/24). Diaconul Soare din Craiova întocmeşte la 1838.XI.1 un act dotai fiicei
sale Ioana, dîndu-i 2 stînjeni din nordul apei Jiului (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet
XCVII). 1838, mai 1 : Iovan sin Popa Dumitru Voinescu face un testament, lăsînd mai multe bunuri
în comuna Gîngiova, jud. Dolj (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet CXV). Orodel,
jud. Dolj, 1838, aprilie 24 : Stancu Martin constituie din mai multe bunuri zestre surorii sale Idita
(Arhivele Statului
Craiova, Fond Documentar, Pachet XXXII/24). Bulzeşti, 1841, iunie 9 : Simion Dola
hotărăşte ca averea lui să rămînă după moartea sa copiilor, stabilind cum să se împartă partea sa de
moşie din hotarul Bulzeşti (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet LXXVII/44). Pleniţa, Dolj,
1843, ianuarie 2 : Stancu Marin şi soţia sa Floarea din Pleniţa-Doljînzestrează pe fiica sa Stana la
căsătoria cu Ştefan Stoian, moşia din hotarul Orodelu (Arhivele Statului
Craiova, Fond Documentar.
Pachet XXXIII/23). 1843, februarie 4 : Puichiuţa Voinea Bascoveanu lasă prin diată copiilor săi şi soţiei
sale Florica 2 stînjeni din hotarul Orodelul-de-Jos şi altele, ce le avea moştenire de la mama sa
(Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet XXXIII). Craiova, 1861, februarie 9. Se întocmeşte
o foaie de zestre de către preotul Nichifor fetei sale (Arhivele Statului
Craiova, Fond Documentar,
Pachet XCIV).
b)
Judeţul Gorj. — Comuna Valea Boului, judeţul Gorj, 1798, februarie 10 : Neculai Bouleanu
lasă prin testament feciorilor săi Barbu şi Mihai moşia din Valea Boului (Arhivele Statului Craiova,
Fond Documentar,
Pachet LXXVII/7). 1803, mai : Peşteana, jud. Gorj, Safta înzestrează pe
fiica sa
Maria cu prilejul căsătoriei, mai multe bunuri (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet
LXXXI). Comuna Valea Boului, jud. Gorj, 1804, oct. 9 : Şerban Bouleanu, fiul lui Nicolaie Bouleanu,
convingîndu-se că dintre cei 2 feciori ai săi, Matei şi Pătru, ultimul l-a ingrijit, îl lasă în averea pe
care a strîns-o, iar actul mai vechi dat lui Matei rămîne fără valoare ^Arhivele Statului Craiova, Fond
Documentar, Pachet LXXVII/II). Comuna Vladimiri, jud. Gorj, 1810, XII, 13 : Testamentul lui Radu, prin
care împarte averea sa, după moartea sa (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet 11/10).
Comuna Cruşeţ, jud. Gorj, 1818, februarie 4 : Testamentul prin care Stana, soţia răposatului Fota
Bidilici, lasă după moarte bunurile sale (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet VII/12).
Tg. Jiu, 1832, ianuarie 27 : Diaconul Amza înzestrează pe fiica sa Manda, dăruindu-i .vite, scoarţe şi
3 stînjeni de moşie din apa Jiului-de-Sus (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet XCV).
Târgu Jiu, 1832 :
Mihai Dudău îşi împarte după moartea sa averea (Arhivele Statului Tg. Jiu, dos.
428/1832). Tg. Jiu, 1838, dec. 2 : Foaie de zestre a Ralucăi, fiica slujerului Dinică Surdu prin care i
se dă la căsătoria sa cu pitarul Manolache Lascăr părţi de moşie din comuna Copăceni, judeţul Gorj
(Academia R.S.R., CDLXXIV, 133). Tg. Jiu, 1831, iulie 20 : Dumitrana Bălăcioaia înzestrează pe fiica
Stăncuţa cînd o ia în căsătorie Grigorie Părăianu, cu diferite bunuri (Arhivele Statului
Craiova, Fond
Documentar LXXXI). Strâmba-Gorj, 1845, februarie 6 : Popa Anghel Dănculescu face o foaie de zestre
fiicei sale Maria, prin care îi dăruieşte 35 galbeni de aur, 3 stânjeni de moşie, un loc de
casă cu
prăvălie şi grădină, în Strîmba, jud. Gorj (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet LXXIX/33).
1846, ianuarie 29, Schela, judeţul Gorj : Se întocmeşte foaie de zestre către Călina, soţia răposatului
%
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mentelor (diatelor) şi foilor idotale c u n o s c u t e
clin Moldova, redactate după f o r m u 
larele din «Capete de p o r u n c ă » , n u poate s ă d u c ă la teza aplic abilităţii ei şi a c o l o 18.
18. D ocum ente publicate :
— Judeţul I l f o v : Bucureşti, 1777, aprilie 12 : Testamentul lui Misail monahul (Petre Gîrbovi
ceanu, Bistrici cu averi proprii, Seria II, Bucureşti, 1910, p. 16). Bucureşti, 1756, Februarie 27 : Testa
mentul lui Vasile Dobsa (George Potra, D ocum ente privitoare la Bucureşti, Bucureşti, 1962, voi. I, p. 432).
Bucureşti, 1735, Februarie 6 : Testamentul lui Maxim Cupeţul (George Potra, D ocum ente privitoare la
Bucureşti, Bucureşti, 1962, voi. I, p. 340). Bucureşti, 1797, Martie 13 : Testamentul lui Maria Bălăceanu (George Potra, D ocum ente privitoare la Bucureşti, Bucureşti, 1962, voi. I, p. 602). Bucureşti,
1847, Iulie 20 : Testamentul lui Hagi Nazaret (Florian Georgescu şi alţii, D ocum ente privind istoria ora
şului Bucureşti, Bucureşti, 1970, p. 284).
— Judeţul Argeş : Cremenari, judeţul Argeş, Ianuarie 3, Drăgoi întocmeşte zestrea fiicei sale Catrina (N. Iorga, M oştenii din Cremenari, în «Memoriile Secţ. Istorie a Academiei Române*, Bucureşti,
1932, p. 8). Comuna Urşi, jud. Argeş, 1837, Aprilie20 : Testamentul lui Constantin sin Gheorghe
(N.
Iorga, Moştenii din Cremenari, în «Mem. Secţ. Istorie Acad. Română», Bucureşti, 1932, p. 13).
— Judeţul I a lo m iţa : 1824, Iunie 10, Grindu, jud. Ialomiţa.Actul dotai al lui D. Făgărăşanu
(Preot Ion Ciolea, G rindu . Bucureşti, 1944, p. 162).
— Judeţul Prahova : Comuna Mălăieşti, jud. Prahova, 1834,
Februarie 27 : Testamentul lui Ion
Marin Erodiaconul (N. Iorga, Studii şi docum ente cu privire la Istoria Românilor, voi. XXII, Bucureşti,
1913, p. 375).
— Judeţul D o l j : Craiova, 9 Aprilie 1804 : Testamentul lui N. Ceauşescu (Preot D. Bălaşa, D o cu 
m ente privind Istoria Craiovei, în «Mitropolia Olteniei» IX (1957), nr. 11—12, p. 845). Craiova, 1820,
Ianuarie 20. Testamentul lui Dumitrache Brăiloiu (T. G. Bulat, Diata din 1820 a unui boier oltean, în
«Arhivele Olteniei», IV (1923), nr. 17, p. 177).
— Judeţul Vîlcea : Zătreni, jud. Vîlcea, 1730, Aprilie 20 : Testamentul lui Preda Zătreanu (N. C.
Mateescu, Acte şi scrisori din trecut, în «Arhivele Olteniei», V (1926), nr. 25—26, p. 214). Com. Hurez,
jud. Vîlcea, 1822, Ianuarie 30 : Foaie de zestre a Dobriţei, fata lui Gheorghe Voiculescu (Aurelian
Sacerdoţeanu, D ocum ente hurezane, în «Arhivele Olteniei», anul XV, Ianuarie, Iunie, 1936, nr. 83—8e,
f. 140).
1
— Judeţul G o r j : 1812, Ianuarie 8. Testamentul lui Ion, fiul lui Matei Viezure din Arcani* (Vasile
Cărăbiş, Danii şi diate de pe valea Jalesului, Gorj, în «Mitropolia Olteniei», XII (1960), nr. 9—12, p. 723).
1832, Martie 2 : Testamentul lui Ştefan Tătăroiu din Arcani (Vasile Cărăbiş, Danii şi diate de pe Valea
Jalesului, Gorj, în «Mitropolia Olteniei», XII (1960), nr. 9-12, sept., dec., 1960, p. 728). Arcani, 1833,
Februarie 20 : Foaia dotală a lui Aniţa Dumitraiche Niduţoiu (Vasile Cărăbiş şi Ioan M. Nedea, Docu
m ente din judeţul Gorj, în Dr. C. S. Nicolăescu-Plopşor, «Oltenia», 1943, Cartea IV, p. 125). Cărbuneşti,
jud. Gorj, 1844, Oct. 22 Foaia de zestre făcută de medelnicerul Iorgu Cămărăşescu (George Fotino,
D ocum ente gorjene, în «Arhivele Olteniei», X (1931), nr. 56—58, p. 339). 1858, Martie 8. Testamentul lui
Vasile dinCîmpul Fomii (Vasile Cărăbiş, Danii şi diate de pe
valea Jalesului, Gorj, în «Mitropolia
Olteniei», XII (1960), nr. 9-12, p. 730).
Dumitrescu, fiicei sale (Arhivele Statului, Craiova, Fond Documentar, Pachet XL). Comuna Schela-Gorj,
1845, februarie 11 : Se înzestrează Stanca, căsătorindu-se cu Constantin Vlădoiu (Arhivele Statului Cra
iova, Fond Documentar, Pacheţ^XII/16). 1845, ianuarie 29, Schela, jud. Gorj : Foaie de zestre a Călinei,
soţia răposatu Dumitrescu Beuran (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet XL). Tg. Jiu,
1858, Februarie 3. Foaie de zestre prin care Pătru Dudău înzestrează pe fiica sa, dîndu-i bunuri în Tg.
Jiu (Arhivele Statului Tîrgu Jiu, dosarul 444/858). Schela, jud. Gorj, 1860, sept. 20 : Diata lui Constantin
Duca Potalaică prin care lasă soţiei sale Stanca după moartea sa toate bunurile ce le posedă (Arhivei
Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet XIII/32). Comuna Schela, jud. Gorj, 1860, sept. 10 : Diata
lui Ion Pătruli, prin care lasă moştenire toată partea sa de moştenire ce o avea de moştenire şi t i
cumpărătură (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet XII/23). 1860, martie 14 : Diata IzMihăilă Tirei, din satul Cernădie, jud. Gorj, prin care lasă nepotului său Ion Bodislav, toată partea «
de pămînt cei se cuvenea din neamul său pentru a-1 îngriji, înmormînta şi comânda (Arhivele Sta
tului Târgu-Jiu, dos. 453/8/1860). 1860, comuna Cernădie, judeţul Gorj : Mihai Tirei din comuna Ce~nădia, judeţul Gorj, lăsa printr-un testament nepotului său Bodislav o casă bătrînă şi o livadie
vele Statului, Tg. Jiu, dosarul 453/9/1860).
c)
Judeţul Vâlcea. — Drăgăşani, jud. Vîlcea, 1810, martie 17 : Dumitrana Vîlcăneasa lasă prrr
testament via sa din Drăgăşani cumnatului său Şerban "şi 200 taleri (Arhivele Statului Craiova, Fcrt:
Documentar, Pachet LXXIX/13). 1827, august 20 : Stamata Pleşoianu şi cu fiica sa Dumitrana Mlrji.
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Redactăm spre exemplificare un testament (diată) redactat după formularele din
«Capete de Poruncă».
1816 noiembrie 24, Craiova
Maria, fiica răposatului Gheorghe Socoteanu, lasă prin diată clironom pe iiui
său Dumitrache.
«De vreme ce întâmplarea cea viitoare este nevăzută şi însuşi îngerilor necunoscută, pentru că numai la Dumnezeu toate sînt cunoscute. Drept aceia eu, Maria
sin răposatului medelnicer Gheorghe Socoteanu, am socotit mai nainte pănă a nu
mă. cuprinde sfîrşitu vieţii mele şi pînă îm sânt minţi>le întregi şi sănătoase să fac
diata şi să dovedesc gîndul meu către moştenitorii mei cu care voesc să chiverni
sească ei averea mea mişcătoare şi nemişcătoare după petrecerea m ea din viaţă. Ci
întîi mă rog 'lui Dumnezeu, ca unui milostiv să-m erte mulţimea păcatelor mele
c e le c e iam greşit ca un om într-această lume. Mă rog şi tuturor creştinilor cui ce
voi fi greşit şi veri c e rău mi-ar fi făcut. După 'aceasta mai întîi datorie, las clironom
pe averea mea mişcătoare şi nemişcătoare pe fii mieu Dumitrache, carele să fie
dator a îngriji pentru două copile suroriile lui anume Ilinca şi Profira să le c ă s ă 
torim după cinstea noastră şi să le înzestreze precînd va sita putinţa ca să nu-şi pi'arză
asemenea să fie dator numitului fiul meu a împlini şi lipsa de zestre c e am să dau
•tescu lasă printr-un testament averea lor bisericii Sfîntul Gheorghe (Arhivele Statului Craiova, Fond Docu
mentar, Pachet LXXIX/19). Com. Guşoeni, jud. Vîlcea, 1833, august 25 : Testamentul lui Ion Băcănoiu,
prin care lasă fiilor săi viile sale de la Guşoeni şi Berceşti (Arhivele Statului Craiova, Fond Docu
mentar, Pachet LXXII). Comuna Romani, jud. Vîlcea, 1836, decembrie : Ioana soţia lui Ion sin Nicolaie
Roman, din comuna Romani (Vîlcea), înzestrează pe Stanca, fiica sa, cu bunuri mişcătoare şi nemiş
cătoare (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet LXXXVII). Râmnicul Vîlcea, 1837, oct. 12 :
■Catinca Bodescu, soţia defunctului polcovnic Enaiche, înzestrează pe fiica sa cu multe bunuri (Arhivele
Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet XCIV). Romani (Vîlcea), 1863 : Testamentul lui Dimitrie
Bălăşcuţă, prin care lasă bunurile sale moştenitorilor (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pa
chet LXXXVII).
d) Judeţul Argeş. — 1838, oct. 20 : Foaie de zestre a fiicei sale lui Scarlat sărdar Ilinca măritată
cu Carol Scheletti, cuprinzînd o vie în Piteşti, galbeni, bijuterii etc. (Academia Română R.S.R.,
DCXXXIX 186).
e) jud eţu l Buzău. — Buzău, 1833, Februarie 1 : Foaie de zestre prin care Elena Drugănescu în
zestrează pe fiica sa Marghioala (Arhivele Statului Bucureşti, Episcopia Buzău MS 972, file 50). Buzău,
1838, Ianuarie 20 : Foaie de zestre a Catincăi Săseanu, care primeşte la căsătoria sa cu serdarul Ghiţă
Zisul moşia Seinească din judeţul Buzău (Academia R.S.R., CDLVI, 80).
f) Judeţul Dîmboviţa. — Vizureşti, 1815, Februarie 6 : Foaie de zestre dată de Maria Fara
fiicei
sale Zinca în care se trece şi moşia Vizureşti, din judeţul Dîmboviţa (Academia R.S.R. CCCCLXXIX, 218).
g) Judeţul Mehedinţi. — Ghelmejioaia-Mehedinţi, 1784, iulie 9 : Dragomir feciorul lui Iacob face
diată în favoarea nepotului său Popa Vasile şi feciorilor acestuia că la căutat în viaţă (Arhivele Statului
Craiova, Fond Documentar, Pachet XXX/7). 1855, Iulie 15, Cerneţi-Mehedinţi ; Diata paharnicului
Ioan
Gărdăreanu (Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet XX/30). Cerneţi, jud. Mehedinţi, 1856,
Aprilie 18 : Diata lui Ioan Gărdăreanu, prin care lasă bunurile sale după moarte (Arhivele Statului
Craiova, Fond Documentar, Pachet XX/32). 1862, Iulie 21 : .Sandu sin Mihai Ghinea, din satul Ghelmeghioaia, lasă prin testament cîte 2 stânjeni de moşie femeilor Stanca şi Maria (Arhivele Statului Craiova,
Fond Documentar, Pachet XXXI/39).
h) Judeţul Ilfov. — Bucureşti, 1790, sept. 10 : Testamentul călugăriţei Anastasia prin care lasă
.Mînăstirii Creţuleşti o prăvălie în Bucureşti (Academia R.S.R., DXCIV, 117), Bucureşti, 1765, Martie 5 :
Testamentul unui Constantin, scrisă de popa Constantin, în care se aminteşte şi de un loc de casă din
Bucureşti (Academia R.S.R., CDLXX, 62). Bucureşti 1815. Foaie de zestre a Catincăi, fiica lui Gheorghe
Mehpticiu, prin care i se dă o casă pe podul Mogoşoaiei (Academia R.S.R., CDLXXI, 88). Bucureşti,
1838. Foaie de zestre prin care Domniţa Efrosina Mavrogheni o dă fiicei sale Marioara, măritată cu
D. Moruzi (Academia R.S.R., CDLXVIII, 77).
B. O. R. -
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pe fde-ma Păunicăi. A l doilea arăt şi unde sînt datori însă ia Dumitru Florea Armăjanu
s’înt dator taleri 50 cu dobîndă ce va fi după un zapis la taleri total una sută fiindcă*
taleri cincizeci i-am răspuns. Iar pentru un zapis osebit ce arăt că este al meu de*
taleri două sute, adică 200, (fiindcă eu să nu fi ştiut primit acei bani de la dînsuifc
cu sufletul irieu mărturisesc şi înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor că nu
sînt datoare şi pe fii meu nu are al supăra de mai mulţi lam de acei taleri 50 cu>
dobîndă lor şi să. plătesc şi el opitură ce mi-au tăiat, din moşia mea 19.
Sînt dator şi la Dinu Guran cu zapis taleri 50, din taleri una sută c e scria
zaipisul fiindcă taleri 50 i-am dat. Am să iau deda frate meu medelnicer Gheorghe
Socoteanu, taleri 350 care sînt scrişi la oatish. Am şi .la dumnealui sluger M arco
Cuscrunean taleri 400 c e Lam dat să-mi cumpere un şal de la Bucureşti, iar alte*
datorii c e am pe la unii alţii le ştie fiu meu şi le va primi.
A treia să mi se facă pogrebania şi la pomenirile c e le obicinuite siînt la împli
nirea de 3 ani să se dea şi zece sărindare la biserici şi osebit să fie dator fiu meu>
să dea pe fiecare an, cîte un sărindar de la biserică, de la Mileşti să-mi pomenească>
răposaţii mei.
/
0

Să dea şi doao vaci de pomană şi două oi pentru pricină c e am avut cu răpo
satul cumnatul meu Ioniţă Milescu, căutîndu-Ie să împărţim lucrurile casei pămân
teştii ce însilnicie le stăpînea singuri neapucînd să isprăvim împărţeală din pricina»
răutăţii c e avea am lăsat clironom pe un nepot de soră, iar pe copiii mei, Gare iam
fost nepot de frate şi casă părintească neîmpărţită iam lăsat sitresim dîndule la?
moartei, numai trei sute de ţigani şi aceia fiind bătrîni de tot pe acei 2 nu iam lu at
nici pm a acuma.
Am lăsat fetelor şi 30 de oi cu miei şi pe acelea nu le am luat fiindcă eu n-am-,
fost mulţumită şi nici nu sînt.
Din pricina ce arăt mai mică casa a rămas neîmpărţită, al doilea cumnatul m eu ,
fiind om fără ştiinţă d e carte şi cu patima beţiei l'au înşelat şi l'au amăgit NîţuFisentă de am făcut diată şi am lăsat pe acel nepot totuşi clironom, nepomenind î n
dieată nici ce era dator să-mi dea care iu dăruise răposata soacra mea la moartea eL
I. la nunta mea însă un suflet de tigău anume Stan şi 40 de stînjeni de m o ş ie
din Mileşti, iar după moartea mea cumnatul meu judecîndu-mă cu Fisentea mi-au
luat acel ţigău şi stiînjeni de moşie cum şi alte suflete c e le-am dăruit soacra meala moartea ei femei Păunicăi, osebit am lăsat soacra m ea la moartea femeii Păunicăî
şi 10 oi, şi nici pe acelea nu le-am primit. Las şi epitropi pe dumnealui frate mei>
meder Gheorghe Socoteanu şi pe ginerimea m edelnicev Scarlat Mininescu, că să
îngrijească atît pentru căsătoria copiilor cît şi pentru alte lucruri ale casei ci acestora
voia să se facă. Dacă de către moştenitori după moarte-mi precum cu dreptatea
minţii m ele am rânduit şi cu limba mea am grăit şi neştiind carte mi-am pus d ege
tul în loc de pecete.
1816 octombrie 24
19.
La 1827, Aprilie 10, Elisabeta, soţia vornicului Teodor Balş, prin diata sa dăruieşte moşia.
Vultureşti şi altele mînăstirii Văratec. La 1827, mai 5 : Slugereasa Ecaterina Balş dăruieşte mînăsdrfc
Văratec 10 pogoane vie din Crucea-de-Jos din jud. Putna (T. G. Bulat, D ocum entele Minăstirii Văraiec »
Chişinău, 1939, p. 187 şi 190). La 1848 Anastasia Vasiliu din comuna Lipova, jud. Tutova, face o
diată (Al. Al. Fălcăianu, Despre fam ilia Fălcăianu din M oldova, în «Arhivele Olteniei», VIII, 192a*
nr. 41—42, p. 38).
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Eu, Maria Mileasca sin răpos*atu medelnicer Gheorghe Socoteanu adeveresc. Şi
am scris eu c e l mai 'jos iscăli/t cu învăţătura şi chiar din graiul dumneaei mai sus
numitei şi simt mărturie Ioan OPleşoi logofăt Zăvideanu» 20.
5. — Mitropolitul Antim Ivireanul jurist
Studiul nostru a făcut c u n o sc u t-u n nume nou lîn istoria codificării rom âne:
mitropolitul Antim Ivireanul. «Capete de poruncă», deşi nu a fost un cod oficial şi
nici o lucrare juridică propriu-zisă, dar printr-o tehnică constructivă unică, s-a apli
cat în Ţara Românească circa 150 de ani.
Este o lucrare de drept, scrisă în limb-a română cu un stil limpede, accesibilă
oricărui prin claritate, alcătuită de o singură persoană. Ea aduce dreptului scris româ
nesc primul formular pentru alcătuirea testamentului şi a foii dotale, şi condiţiile
de formă şi de fond pentru validitatea unui testament şi a unei foi dotale.
I

îndreptarele procedurale, iîn materie succesorală şi matrimonială, au înlăturat
procesele prin aceea că s-au redactat A c te juste, primele manifestări ale unui drept
preventiv românesc.
Mitropolitul Antim Ivireanul, tipograf, predicator, orator, sculptor, diplomat, miniaturist, ctitor d e locaşuri bisericeşti, prin Capete de poruncă, este şi jurist.
f

Pr. Emilian SĂVOIU

I
*

I

20. Arhivele Statului Craiova, Fond Documentar, Pachet XXXIX/20.

CONTRIBUŢII LA DESCIFRAREA
INSCRIPŢIILOR DE LA MURFATLAR (BASARABI)
Dobrogea — leagănul milenar a nenumărate generaţii ce s-au succedat necontenit
— a rămas mereu ca unuil dintre punctele c e le mai atractive de investigare a trecu
tului istoric, etnografic, sociologic, politic, cultural etc. îndreptăţit este acest fenomen,
fiindcă Dobrogea, aş»a cum puţine regiuni s-au bucurat de un asemenea prestigiu, a
foist nodul de legătură dintre Orient şi Occident, dintre populaţiile bazinului medite
ranean şi cele ale nordului baltic şi siberian.
Istoria vech e şi m edievală a spaţiului dobrogean şi-a dezvăiluit unele dintre tainele
sale, dar totuşi, din multe puncte de vedere, ea nu şi-a ridicat vălul necunoscutului
plin de mister.

*
%

Printre numeroasele localităţi şi puncte toponimice unde arheologia românească
a sos la iveală în ultimele decenii o serie de urme de străvechi aşezări omeneşti se
numără şi satul Murfatlar (Basarabi), în sud-vestul căruia s-^au descoperit în anii 1957
— 1962 în apropiere de o mare carieră de cretă un important complex monastic *.
Nu vom trece la descrierea monumentelor propriu-zise, fiindcă în legătură cu
-aceasta există pînă în prezent o literatură destul de bogată. N e vom referi doar la
acea parte din inscripţiile rupestre nedescifrate pînă* în p rezen t2 precum şi la unele
dintre reprezentările zoomorfe şi anrtopomorfe, căutînd să le pătrundem tainele. Con
siderăm încercarea noastră o simplă ipoteză menită a fi confirmată sau infirmată, fără
a -avea pretenţie de concluzie definitivă.
Inscripţiile de la Murfatlar, cu excepţia celor greceşti, paleoslave şi glagolitice,
care au fost descifrate d e j a 8, au trezit un viu şi motivat interes nu numai din partea
specialiştilor, dîndu-'li-se o serie de interpretări mai mult sau mai puţin veridice. Ast
fel M. Isbăşescu le socotea gotice, provenind de la rămăşiţele vechilor goţi din Dobro
gea, contemporani cu scriitorul latin Walfrid Strabo Fuldensis din secolul I X 4. O
părere asemănătoare au P. Diaconu şi P. S. N ă stu r e l5. Bogdan P. Damian le considera
drept rune turcice de tip protobulgar pe unele, protoglagolice şi protochirilice pe
altele 6.
s

t

1. I. Bamea şi Virg. Bilciurescu, Şantierul arheologic Basarabi, în «Materiale de arheologie», VI.
1959, p. 548 ; I. Bamea, Les m o n u m en ts rupestres de Basarabi en Dobroudja ? Extrait de Cahiers Arheologiques, t. XIII, Paris, 1962, p. 185 ş.u. Vezi acolo şi rqgtul bibliografiei.
2. I. Bamea şi Şt. Ştefănescu, Din Istoria Dobrogei, III, Editura Academiei,Bucureşti,
1971.
p. 230 ş.u.
3. lb id em , p. 203 ş.u. ; G. Mihăilă, Inscripţii slave vechi de la Basarabi (reg. Dobrogea), în «Studi
şi cercetări lingvistice», XV, 1964, 1, p. 40.
4. I. Bamea şi Şt. Ştefănescu, op. cit., p. 231 ; Vezi şi P. Diaconu şi P. S. Năsturel, Cîteva obser
vaţii în legătură cu com plexul arheologic de la
Murfatlar (Basarabi), în Mitropolia Olteniei, XX (1960.
nr. 11—12, p. 942 ş.u.
5. Petre Diaconu şi P. S. Năsturel, op. cit., p. 937—946.
6. Damian P. Bogdan, Grafitele de la Basarabi, în Analele Universităţii C. I.Parhon, Seria St. Soc
Istorie, t. XVI, an IX (1961), p. 40-41.
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A şa cum era de aşteptat, descifrarea acestor inscripţii avea să aducă o lum ină
nouă în cercetarea şi datarea acestor monumente. De la bun început menţionăm c ă
runele de la Murfatlar sînt de două feluri: 1) asemănătoare sau identice cu caractere
runice descoperite şi în alte localităţi din ţară ori din străinătate (vezi tabelul I) 7 ,* 2)
specifice scrierii de la Murfatlar (vezi tabelul II).
Din descifrarea textelor am ajuns la concluzia că este vorba de mai multe etape
ale scrierii, etape diferite din punct de vedere al limbii folosite cît şi al timpului în
care s-au făcut inscripţiile. Astfel, avem texte în limba gotă, două variante de tran
ziţie g o tă - v e c h e germ anică, vech c-gcrm an ică propriu-zisă şi protobulgară.
între aceste etape există totuşi legături destul de strînse, care se pot observa cu
uşurinţă chiar numai analizînd tabelul comparativ al caracterelor (vezi tabelul III).
Rareori semnul grafic îşi schimbă valoarea fonetică trecînd dintr-o etapă la alta, majo
ritatea cazurilor fiind tocm ai contrare acestui fenomen.
Flexiunile fonetico-gramaticale se notează cu ajutorul unor semne, de obicei linia
dreaptă, frîntfi, curbă ori punctul, cu care s e adnotează caracterele. A stfel vom găsi
p e ^ s a u ^ ş i în formele acestea

X în forma

O cercetare mai amănunţită a acestui procedeu ar da la iv ea lă lucruri foarte interesânte pentru cunoaşterea mai profundă a limbii şi fără îndoială că ar modifica o bună
parte din traducerile făcute de noi.
Pentru a avea posibilitatea de a da o soluţie satisfăcătoare textelor runice de la
Murfatlar am recurs la comparaţii cu numeroase alte alfabete. A stfel putem m e n ţio n a :
rune nordice, două variante ale alfabetului marcoman, caractere scitice, hunice, inclu
siv alfabetul lui W ulfila şi al lui Atila, v ech ea scriere ungară, orhono-ieniseică, pelviarsacidă e t c . 8. Pentru descifrarea caracterelor specifice scrierii de la Murfatlar am
recurs la numeroase ipoteze, dînd diferite valori fonetice semnelor. A m fost îndreptăţit
să consider ca adevărată valoarea fonetică a unui caracter, atunci c î n d : a) s-a putut
verifica în mai multe cuvinte din acelaşi text ori din texte aparţinînd unor etape dife
rite ; b) alături de caractere, cărora le stabilisem valoarea în prealabil, formau cuvinte
care se puteau găsi în dicţionar chiar în forma stabilită în t e x t 9, evitînd astfel soluţiile arbitrare.
Iată acum descifrările propriu-zise :
/. T e x te în limba gotă :I. a) Inscripţia 10

Transcriere : k(niu) puci c)

T r a d u c e r e : Sfîntul Pud.

In calendarul ortodox găsim menţionaţi la data de 15 aprilie : «Sf. Ap. Aristah,
Pud şi Trofim» n , iar în Sf. Scriptură 12 s e spune că Pud era printre cei care făcuseră
din propria lor casă biserică pentru comunitatea creştină. O tradiţie menţionează că
9

7. Vezi şi Damian P. Bogdan, op. cit., *p. 36—40.
8. Am folosit în acest sens drept material bibliografic următoarele lucrări : E. Doblhofer, Les d echifrem ents des ecritures (Paris) Arthaud, 1961 ; Fischer Kâoly Antal, Hun-M aghyar irâs es a n n a k Fennm a radt E m leki, Budapesta, 1889 ; L. Musset, lntroduction ă la Runologie, Paris, 1965 ; Z v o n im ir K uludzic,
Historija Pisama, Zagreb, 1957 ; Vladimir Colin, Povestea scrisului, Bucureşti, Editura Tineretului, 1965.
9. Pentru traducerea acestor texte am folosit drept lucrare de bază : Dr. Alois Walde, Lateinisches
Etymologisches W orterbuch, ed. I, Cari Winter’s Universităts-buchhandlung, Heidelberg 1906.
10. Inscripţiile sînt reproduse după I. Barnea şi St. Ştefănescu, op. cit., p. 109—220.
11. Vezi Henschenio, Godefrido et Papebrochio, Daniele, A cta Sanctorum , Paris—Roma, 1866, voi.
XIV, p. XXIV. In Apus Sf. Pud se sărbătoreşte la 19 mai (Ibidem , voi. XVII, p. 295—300).

12. II Tim. IV, 21.

\
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TABELUL I
•

î

CORESPONDENTE ALE RUNELOR DE LA MURFATLAR
ÎN UNELE DINTRE LOCALITĂŢILE EURASIEI
Nr,
crt,

R U N E

Val.
fonetică

R Ă S P Î N D 1 R E

1

Orhono-Ienisei

2

Celei, Ghenseken, Pliska, Preslav

0

3

O, g

Pliska, Sion

JLf- ...f

5

Maiaţkoe:, Mongolia, Nagy-Szent-Miklos,
Novocerkask, Orhono-Ienisei, Sîmnicolau
Maiaţkoe, Mongolia, Novocerkask, Pliska,
Sîmnicolau

6

Kirghizia

7

Pliska

8

Qarvăn, Pliska, Sîmnikolau-Mare, Sion,
Vinita

4

i
m

n

Mongolia, Orhono-ienisei

9

10

o

Maiaţkoe, Mongolia, Orhono-ienisei,
Pliska, Sîmnicolau, Sion

11

Vinita

12

Pliska, Sion

13

Garvăn,
Mare

u

Kirghizia, Pliska, Sîmnikolau-

14

Pliska, Sion

15

Maiaţkoe, Novocerkask, Preslav

16

Mongolia, Sarkel-Belaia, Veia

17

Pliska, Preslav
Mongolia, Orhono-ienisei, Sion
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T A B E L U L AL I I - L E A
t

I

CARACTERE RUN1CE

\

SPECIFICE INSCRIPŢIILOR DE LA MURFATLAR
CARACTERE

CARACTERE

Valoare

Valoare

N

A
1

7

W

N

' A
1

8

N

A
1

A
•

9

1 20 f

0

I, Y, (&)
GH
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TABELUL

AL

III-LEA

COMPARAŢIE ÎNTRE RUNELE DE LA MURFATLAR
I Nr.
| crt.

Val.
fonetică

a

1

Gotă de tranziţie

Gotă

I
|

= O

1

V eche
germanica

u

I

Protobulgara

I

t , c ,

•

2

b
K

c

1

B
—

3

d

1

f

•

I X

—

—

)

•

4

e

5

|

•

*

W
r

t»
•

f

1

-

—

✓

j

6

•

«Ml

g

#

Y<

7

h

1

8

i (ă)

1

9

- f r .

•

_

•

Y <

H

/ , 2 >

’F

5
9
•

j
1

—

k

•

< ,

1

n :

0

n
1

*

•

1

—

—

4

7 T ,

+

I

7

3

n
1

b

%

2

m

<
T>

7

1
1

«

—

7

r

*
*

0

15
1
1
1

'

r . ’ #

P

V

_
1

6

.

.

.
1

r
1

s
1

H

7

—

y

8

t
19
20

—

1 21
22
23
24

—

\

u

E ,

r ¥ î

q

z

7

V
w

<c*5

%

i r + X
7

«

|

26

i

-

1

—
—

—

—

~

1
X

---

Z• '

—
•%

•

25

s
/

y
1 gh

—

—

_

»

—-

h

1t
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«mai tîrziu casa lui au fost întoarsă întru biserică, care se numea «păstorească», întru
care, după predanie, slujea Liturghia şi Sfîntul A postol Petru» 13
Inscripţia se găseşte incizată p e peretele de vest al naosului bisericuţiei B 4,,
deasupra figurii unui sfînt a cărui vestim entaţie se aseamănă mult cu a unui patriarh
b iza n tin 14, dar numai acest m otiv nu ne îndreptăţeşte să considerăm figura şi inscrip
ţia din sec. X, aşa cum vom ved ea în c e le ce urmează.
2. a) Inscripţia

X

Z

f

W

/

y/> <

X!/< Ţ\DŞ/
b) Transcriere : kun(i) Tu hun(i) k aii... bi kniu o z(io) n... u...
#

c) T r a d u c e r e :
%

«Tu, Doamne, (ajută-ne) ori de cîte ori în acest loc (ne rugăm) către (Tine) în
genunchi, o, Dumnezeule, N... U...».
Toate cuvintele din acest tex t sînt gotice, cu excepţia termenului Z(io), care ar
fi mai degrabă vechi-germanic, după cum îl găsim menţionat în dicţionarul lui A W alde. Inscripţia se găseşte incizată pe glaful stîng al intrării în bisericuţa B 4. Deşi.
am căutat să dăm traducerii o anumită cursivitate, este foarte probabil ca inscripţia
să nu fie completă. Astfel, rămîn n e tr a d u se : ultimul cu vîn t din rîndul a l doilea
cît şi ultimele

două

semne,

care

par

a fi

iniţialele

unor

nume

proprii

prea

’P 'C .
II. T e x te de tranziţie, g o to - v e c h e germanică
1. a) Inscripţia

ţ

8 /7 ;

r fr

X

X

5 5/ *7

O

b) Transcrierea : ob n bab atuo bai (m )ik pol - c) Traducerea : «Etrist dacă nu.
îngrijim de amândouă vieţile (de) aici (pînă la) sfîrşit».
Din cei şapte termeni ai frazei patru sînt de limbă gotă (ob, n, b.ai, -ik), unul.
comun gotei şi limbilor vechi germanice (bab, bad), iar celelalte două vechi germa-nice propriu-zise.
Textul se află imcizat pe peretele de răsărit al bisericuţei B 4.
2. -a) Inscripţia
/
_
'•* i------- .
t

Wsoo<</

7/$9< C X l^ > "5 /

b) Transcriere : ouhhoni ond ini ghotara s tu k r(i) h(k)ooni w o k a i

c) T r a d u c e r e a : «Ne-a păzit cerul (cel) binevoitor de n-au îndrăznit
(spurce) altarul cu necinstirea».

/

să ne aţîţe

13. Dimitrie al Rostovului, V ieţile Sfinţilor, voi. I, Chişinău, 1909, p. 199—200; A cta Sanctorum ,.
YOl. XVII, p. 295—300.
14. Z, Barnea şi Şt. ştefănescu, op. cit., p. 228.
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Textul se găseşte iifcizat pe un. fragment de stîlp din bisericuţa B 4. între cuvin*
gotă*-^

rPf

î is landeză, ramară a limbilor germanice şi probabil

5Tt-<i ,X(.

%
,
A<
<xx
<
III. Texfe vech i-g erm a n ice propriu-zise :
E

a) Inscripţia
#

Transcrierea : io loub rihh(i) al(h)s
c) T r a d u c e r e a : «Cartea veşn iciei este oprită (de către) rege (împărat), sau prin
e x te n s iu n e : «Scriptura este interzisă d e împărat».

Inscripţia se găseşte incizată pe unul dintre pereţii pronaosului bisericuţei B 4.
Cuvintele sînt de limbă germanică, cil excepţia lui
pe care trebuie
:*să-l acceptăm drept termen de origine gotă, deşi s-ar putea ca textul să nu fie complet.
IV. T e x t e în limba protobulgarâ :
a) Inscripţia

<

h

7

*

\

s ih
b

b<

7

/

b) T r a n s c r i e r e a : kZng'6 slaknfti) I(a)mja g(a)nYt(i)
c) T r a d u c e r e a : Propunem patru variante: 1. împăratul ce l puternic protejează
■pe cei morţi; 2. Domnul mîntuieşte pe cei pierduţi (prin extensiune); 3. Hanul Krum
.protejează sufletele celor m o r ţi; 4. Hanul Krum nu permite profanarea mormintelor
»{prin extensiune).

Şi aceastei inscripţie se găseşte tot în pronaosul bisericuţei B 4.

Descifrarea acestor inscripţii atrage după sine o serie de concluzii.
De la bun început sîntem îndreptăţiţi să susţinem că complexul monastic de la
Murfatlar Işi are începuturile nu din a doua jumătate a sec. X r cum se credea, ci mult
mai devreme 15 chiar de la sfîrşitul secolului al IV-lea şi începutul ‘Secolului al V-lea.
Se ştie că acest «coridor al in vaziilor»16, cum este numită pe bună dreptate
Dobrogea, a fost teatrul unor lupte puternice încă din primele secole ale erei creştine
între Imperiul romano-bizantin şi aşa-numiţii «barbari», printre care se înţelegeau şi
•goţii, indiferent de ramura din care făceau parte.
A ceştia se fac prezenţi la, nordul Mării N egre de prin anul 200 d.H., amestecîn►du-se cu carpii. Se pare că chiar împăratul Caracala ar fi avut lupte cu e i 17. După
*

15. încă din anul 1972, Diac P. I. David afirma că scrierea runică s-a format pe teritoriul Dobro:jgei... ceea ce dovedeşte form area unei scrieri independente («Primii martiri creştini cunoscuţi pe teritoriul
Patriei noastre», în «Mitropolia Olteniei», XXIV (1972), nr. 3—4, p. 280).
Cu alt prilej, autorul de mai sus susţinea că cetatea monastică de la Murfatlar a fost înfiinţată cu
'■mult înainte de veac. X. Mai mult afirmă că sfîntul Dumitru cel Nou din Basarabi (ale cărui moaşte se află
în Catedrala patriarhală) ar fi făcut ucenicie în Comunitatea de la Murfatlar (Basarabi) (A se vedea pe larg :
»Coincidenţe şi relaţii generale (indirecte) intre Anglia şi Dacoromania (sec. I I I —XIII), în «Biserica Ortodox!
Română» XVII (1975), nr. 5—6, p. 746—781 şi «Mitropolia Olteniei», XX (1968), nr. 9—10.
16. Gordon East, Geografie Historique d ’Europe, Gallimard, Paris, ed. V, 1939, p. 67.
17. C. Daicoviciu, Problema continuităţii in Dacia, extras din «Anuarul Institutului de Studii clasice».
Cluj, voi. III, (1936-1940), p. 48-49.
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dinastia Severilor «lumea barbară a goţilor e în plină mişcare, aducînd sau îmjpingînd
-contra ţinuturilor romane de la Dunărea de Jos seminţiile înconjurătoare ale iazygilor
rşi roxolanilor (sarmaţii), pe carpi şi pe dacii liberi, iar mai tîrziu şi pe gepizi.
La sfârşitul secolului a*l III-lea, goţii îşi fac prezenţa la Dunărea de Jos, făcîndu-se cunoscuţi prin numeroasele lor incursiuni în sudul Dunării, de unde aduceau
prizonieri, întărind în nord elementul roman, oare era deja destul de puternic 18.
4

Elementul got s-a amestecat cu cel autohton, influenţîndu-se reciproc. Aşa cum
-era şi de aşteptat, autohtonii erau prezenţi în întreaga Dacie, inclusiv în Sciţia Minor,
.formind marea masă a populaţiei acestor ţinuturi stăpânite de «naţiunea în arme» 19, a
năvălitorilor. Deşi goţii se prezentau ca un fel de «tabere militare» în mijlocul popu
laţiei autohtone, de la o a ie se mulţumeau să perceapă un tribut, totuşi, ei au numeroa
s e legături cu această populaţie locală.
Dacă considerăm inscripţiile de
b u i e observat faptul că nu se poate
aici şi cele de la Pietroaisa sau de
„faptul că populaţia gotă era divizată

la Murfatlar ca aparţinînd secolelor IV— V, tre
stabili o corespondenţă între caracterele folosite
la Radu-Negru. Aceasta s-ar putea explica prin
în clase : aristocraţia şi masele largi populare 2o.

Aristocraţia şi-a păstrat limba ei proprie, limba gotă cultă, pe cînd populaţia avea o
scriere şi o limbă inferioară din punct de vedere lexical şi gram atical21.
După invazia hună, aristocraţia tribală gotică a plecat împreună cu armata, dar
populaţia autohtonă daco-romană, alături de rămăşiţele populaţiei gote a rămas pe
.loc, «conţinuîndu-şi civilizaţia proprie şi căutînd zone mai puţin expuse pericolului».
A c e s te i populaţii formate din convieţuirea elem en telor daco-romane cu cele gote
îi putem datora începutul e x is te n ţe i m onum entelor de la Murîatlar.

Vieţuitorii acestui complex monastic se pare că nu au cunoscut alfabetul lui
Wulfila, fie că Biblia acestuia nu pătrunsese pînă în această zonă-, fie datorită unor
.invazii ulterioare, fie că scrierea folosită în scrierile gotice de aici devenise prea cu
n o s c u t ă celor c a ie frecventau locaşoil.
t

înclinăm a crede că vieţuitorii acestei mînăstiri erau de factură ariană. Ne în
dreptăţeşte să susţinem aicest Iuctu nu numai teoria generală că goţii erau arieni, ci
şi un element de pictură* rupestră, căruia nu i s-a dat prea mare importanţă. Este
vorba de o figură de cerb stilizat, incizată pe peretele de est al masivului. S-ar părea
că punctul de unire dintre două coarne ale sale este şters sau deteriorat23. După felul
în care este redat de către alţii însă, punctul de unire dintre cornul din stînga şi rami
f i c aţi a sa este e v id e n t24.
18. Maria Comşa, Sur la romanisation des territoires nord-danubiens aux I ll- e —IV-e siecle de rt.e.,
în «Nouvelles etud6s d ’Histoire», v. III, Bucureşti, Editura Academiei, 1965, p. 28—29.
19. C. Daicoviciu, op. cit., p. 61.
20. Istoria Rom âniei, Com pendiu, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1970, p. 95.
21. G. Diaconu şi N. Anghelescu, Despre necropola din sec. IV e.n. de la Radu
Negru, în «Studii
tşi Cercetări de istorie veche», t. XIV, 1, 1963, p. 167 —174.
22. C. Diacoviciu, Em. Petrovici, G. Ştefan, La jorm ation d u peuple romain
et de sa langue, în
■«Bibliotheque Historique Roumaine», I, 1963, p. 16.
23. I. Barnea şi Şt. Ştefănescu, op. cit., p. 270, Fig. 56.
24. B. P. Bogdan, op. cit., p. 43.

1032

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

Studiind figura, observăm că cerbul parcă ar avea trei coarne, deşi în realitate e
vorba doar de o ramificaţie. Rezultă că numai două coarne, respectiv extremele, por
nesc chiar din regiunea frontală a capului, avînd aceeaşi origine. Ramificaţia porneşteIa o mică distanţă- de la rădăcina cornului stîng şi este de aceeaşi mărime cu acesta.
Fiind vorba de o pictură rupestră dintr-o biserică, sîntem siguri că ea avea un carac
ter sacru şi fiecare element purta în sine un simbol pe care cei iniţiaţi trebuiau să-î
cunoască. Ştim că una dintre dogmele fundamentale ale arienilor era aceea a naşterii
în timp a Fiului din Dumnezeu-Tatăil, cu alte cuvinte, Dumnezeu-Fiul era o creatură în
timp a Tatălui. Această învăţătură eretică a lor a fost condamnată la Sinodul I ecu 
menic de la N iceea din 325 25.
Faptul că artistul caie a incizat această figură şi-a ales
mai puţin înt'îlnit în iconografia creştină, scoate în evidenţă şi
itorilor acestui centru mînăistiresc. Mai preciis putem spune că
de tradiţiile daco-getice, în folclorul şi mitologia cărora cerbul

tocmai un cerb, animal
o altă afinitate a vieţu 
aceştia nu erau străini
ocupa un loc de seamă*.

Socotim că mare parte dintre figurile incizate pe pereţii bisericilor de la Murifatlar
aparţin unor artişti locali buni cunoscători ai străvechii culturi daco-getice, convertiţi
la creştinism. Socotim aceasta, deoarece cele 32 de caractere specifice scrierii de la
Murfatlar-Basarabi (vezi tabelul II), faţă de cele numai 20 cunoscute şi în alte locali
tăţi din Eurasia, le putem considera drept o reminiscenţă a scrierii geto-dace, despTe
care ştim pînă în prezent destul de puţin. Faptul că runele specifice acestor inscripţii
sînt prezente de-a lungul unei perioade de timp destul de întinse, ele găsinduHse şi în
inscripţiile, protobulgare, aTată că în complexul monastic de la Murfatlar-Bas'arabi a
existat aproape în permanenţă pînă pe la sfîrşitul secolului al IX-lea o vieţuire c o n 
tinuă, ba mai mult, o adevărată- şcoală, în care elementele de cultură s-au transmis de
la o generaţie la alta.
Deşi limba folosită în inscripţii este în cea mai mare parte gotă, iar majoritatea
caracterelor folosite aparţin unei scrieri autohtone, geto-dace, putem considera că
limba gotă era limba în care se slujea m biserică în mod oficial. A ceasta era însă a
populaţiei gote şi nu limba cultă a aristocraţiei. E foarte probabili că cea mai mare
parte dintre vieţuitorii locaşului de la Murfatlar erau de origine daco-getă, din moI
ment ce au reuşit să-şi impună o mare parte dintre caracterele scrierii lor, redînd o
limbă oare le era străină. Se ştie că- mai tîrziu în principate, deşi populaţia era română,
vorbind o limbă curat românească, în cadrul serviciului religios se slujea totuşi în
limba slavonă. Acelaşi lucru s-a întîmplat şi în statele romano-catolice cu limba
latină.
Aş<a cum spunea C. Daicoviciu «obiectul de tip gotic sau germanic nu întotdeauna
a dat dovadă că proprietarul a fost de neam gotic sau germanic. După cum eiste şi
firesc, arta şi formele germanice au putut pătrunde şi pe cale de împrumutare a obiec
tului însuşi sau a stilului» 28.
în ultimele decenii ale secolului al IV-lea apar la gurile Dunării hunii, care vor
aduce numeroase schimbări în compoziţia populaţiilor de pe teritoriul ae nuai tîrziu ai
patriei n o a str e 27. «Goţii se retrag spre vest, unii refugiindu-se în sudul Dunării... uni!
25. I. Mihălcescu, Istoria Bisericii Universale, voi. I, Bucureşti, p. 150—175.
26. Radu Vulpe şi I. Bamea, Din Istoria Dobrogei, II, Bucureşti, Editura Academiei, 1968, p. *0*
27. C. Daicoviciu, op. cit., p. 59.
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dintre ei var fi rămas în acele părţi ca gothi minores în Moesia, acamodindu-se împre
jurărilor» ,28.
Şederea hainilor pe teritoriile noastre a fost de scurtă durată, populaţia dacoromano-gotă rămînînd să locuiască în continuare pe vechiul teritoriu. în scurta lor şedere,
«huni din familiile cele mai înalte cultivau limba gotăr respectiv gepidică, întrebuinţînd nume germanice în afara relaţiilor de înrudire dintre căpetenii, o continuare ast
fel a influenţei ostrogote, cîtă vreme hunii îşi
stabiliseră locurile la răsărit de
Carp a ţi» 29.
Considerăm că -textele din perioada de tranziţie pot fi datate în vremea invaziilor
hunice sau puţin mai tîrziu după acestea. Dacă* în textul gotic nr. 2 întilniim o pioasă
rugăciune, de data aceasta cel ce a scris pare mult mai zbuciumat. Probabil acest text
este scris după o perioadă de crudă persecuţie sau adînci frămîntări politico-sociale.
Ţinînd seama de asemănările care se găsesc între caracterele de la Murfatlar şi
alfabetul huno-maghiar, înclinăm să credem că ele aparţin unei perioade în care se
cimentaseră oarecum legăturile între elementul dacoromano-got şi cel hunic. Este
foarte interesant că întîlnim şi termeni ai limbii vechi germanice, cunoscută şi sub
numele de veche islandeză. Nu este exclus oa acestea să fie nişte elemente pătrunse
prin influenţa marelui drum comercial, care făcea legătura între părţile septentrionale
ale Europei şi caiptala Imperiului Bizantin 30.
Mănăstirea de ia Murfatlar ar fi putut să joace şi rolul de ascunzătoare, fiind
aşeziată nu departe de marele centru al Tomisului (circa 20 km). Săpăturile viitoare ar
putea aduce rezultate noi în această privinţă.
In legătură cu o serie de reprezentări zoomorfe, printre care şi aceea a şerpilor,
despre care se susţine că ar aparţine unor populaţii septentrionaile31, avem rezerve.
Nu trebuie să uităm că «şarpele pe vase este un vechi element de decor geto-dac din
epoca fierului prin epoca romană, la epoca migraţiilor... Şarpele de pe vasele din
Dacia romană e ceva naţional dac» 32, iar aici avem chiar şarpe cu cap de animal,
după toate probabilităţile de lup, amănunt care vorbeşte prin sine însuşi.
E interesant de precizat cărui popor îi aparţine tipul de căruţă cu opt roate, aşa
cum se găseşte reprezentată pe unul din pereţii carierei de la Murfatllar.
Textele protobulgare constituie cea^ de-^a treia categorie a inscripţiilor. Aşa cum
sîntem informaţi, «bulgarii erau situaţi între Caucaz şi Donul inferior, dar au fost
împinşi spre vest de chazari şi mai tîrziu de unguri. O grupă a traversat Niprul, N is
trul, Dunărea şi au trecut prin Dobrogea, atacând Salonicul în 675— 677 iar alţii au ocu
pat platoul Dunării de Jos 33. Cert este că înainte de 480 au apărut La frontiera Dună
rii de Jos, sub forma unor masive triburi protobulgare. La sfîrşitul secolului a V-lea
ei erau deja admişi oa federaţi în dioceza T ra cieiS4.
28. Ibidem , p. 60.
29. I. Andrieşescu, De la preistorie la Evul Mediu, Bucureşti,. «Cultura Naţională», 1924, p. 75; Vezi
şi Istoria Rom âniei, Editura Academiei, Bucureşti, 1960, voi. I, p. 594—597, 610—612, 694—697.
30. I. Barnea, Elem ente de cultură materială veche rusească . şi orientală în aşezarea feudală din
sec. X —XI I de la Dinogeţia, în -«Studii şi referate privind Istoria României», I, Bucureşti, 1964, p. 204—206.
31. I. Barnea şi Şt. Ştefănescu, op. cit., p. 232.
32. C. Daicoviciu, op. cit., p. 70.
33. Gordon East, op. cit., p. 162.
34. Radu Vulpe şi I. Barnea, op. cit., p. 409; Istoria lum ii in date, Bucureşti, Editura Enciclopedică,
1972, p. 55.
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Textele în protobulgară de La Murfatlar. le considerăm dintr-o epocă mai tîrzie
însă, resipectiv din prima jumătate a secolului al IX-lea, de pe timpul hanului Kirum
(803— 814), care a făcut o serie de mutări de populaţii macedonene în nordu-l Dunăriir
pentru a întări frontierele 35. Se ştie că bulgarii s-au creştinat în cea de-*a doua jumă
tate a secolului al IXnlea sub Boris Mihail (852—889), iar Krurn în repetate rîiiduari a
purtat persecuţii sîngeroase contra creştinilor. Mai cunoaştem că hanul Krum a fost
cel care a întocmit prima legislaţie a statului protobulgar, întărind prin aceasta orga
nizarea internă a statului 36.
Dacă acceptăm ultimele două variante ale traducerii noastre, am putea ca să
explicăm textul în fetlul următor : în timpul perioadei persecuţiei lui Krum e foarte
probabil ca ostaşii acestuia să fi făcut şi jefuiri de morminte, pe lîngă devastarea
caselor şi a edificiilor publice, care de fapt aparţineau populaţiei autohtone. Pentru
a-şi feri mormintele din gropniţele mînăstirii de o eventuală profanare, vieţuitorii de
aici, cunoscători de carte, au scris pe unul dintre pereţii bisericii de la intrare, în
limba jefuitorilor, drept ameninţare şi prevenire, unul dintre articolele legii date d e
însuşi conducătorul lor. Ar fi foaarte interesant dacă printre legiuirile lui Krum s e
află într-adevăr vreuna care să interzisă profanările de morminte 37.
Atît descifrările cît şi comentariile făcute pe marginea textelor ori a unor repare-'
zentări zoomorfe şi antropomorfe incizate pe pereţii bisericuţelor de la MurfatlarBasarabi nu sînt decît o ipoteză, încercare, modestă de a aduce o contribuţie la elu
cidarea unor probleme care frământă de aproape două decenii nu numai pe specialişti,
ci şi pe toţi aceia care sînt pasionaţi de cunoaşterea trecutului nostru.
în ceea ce priveşte descifrările, acestea nu sînt definitive. Asupra lor se va reve
ni parţial sau chiar total, daică va fi cazul, mai ales cînd se va reuşi a se descifra şi
celelalte cîteva texte care nu şi-au dezvăluit încă înţelesul lor.

Pr. Alexandru N. STĂNCIULESCU
i
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35. Radu Vulpe şi I. Barnea, op. cit., p. 411.
>
36. Mic dicţionar-enciclopedic , Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1972, p. 1348.
37. Referitor la politica lui Krum vezi M. Sâmpetru, La râgion du Bas-Danube au X-e siâcle de notre
ere, în «Dacia, Revue d’archeologie et d’histoire ancienne», Nouvelle s£rie, t. XVIII, 1974, p. 249.

BIBLIOTECA MAVROCORDAŢILOR
DE LA MÎNĂSTIREA VĂCĂREŞTI

I. între legendă şi adevăr
La începutul anului 1721, revista veneţiană Giornale de'Letterati d'Italia con
semna, între noutăţile literare europene, apariţia, la Bucureşti, în decembrie 1719, a*
unei scrieri a domnitorului N icolae Mavrocordat, Liber de ofiiciis (Carte despre datorii),,
operă- ce va face, în curînd, un adevărat ocol al Europei. Cu această ocazie, recenzen
tul italian, cunoscător al realităţilor româneşti, (preciza că învăţatul principe şi posesorul
a două mari colecţii de .manuscrise şi tipărituri, una păstrată la Constantinopol, iar
alta la Bucureşti, cea din urmă fiind extrem de valoroasă «prin selecţia autorilor şi
prin frumuseţea ediţiilor» 1.
O jumătate de veac mai tîrziu, secretarul domnesc Sulzer aprecia valoarea bibliotecii Mavrocordaţilor, atunci vîndută, de mult, la licitaţie, la Constantinopol, de'
Constantin Mavrocordat, la colosala sumă de 600.000 de taleri, precizînd că a mai
vă-zut, în Ţara Românească, la Mitropolie, o serie de tipărituri din vestita c o le c ţ ie 2.
De atunci, din 1780, au mai apărut, în răstimpuri, unele manuscrise şi tipărituri
aparţinînd Mavrocordaţilor, atît în depozite publice (Biblioteca Academiei R om âne,.
Biblioteca Liceului «Nicolae Bălcescu» din Craiova, Biblioteca centrală universitară'.
«Mihai Eminescu» din I a şi)3, sau biblioteci particulare4 din România, cît şi la licitaţii
i

*

I

1. Voi. 33, partea I, 1719—1720, Venezia, 1721, p. 511—518. Vezi şi lucrarea noastră : Biblioteci urna-nişte româneşti, Bucureşti, 1974, p. 193.
2. N. Iorga. Pilda bunilor d om n i din trecut faţă de şcoala românească, în «Analele Academiei
Române»1, seria II, tom. 37, 1914—1915, p. 84.
3. Creşterea colecţiilor Bibliotecii Academ iei Rom âne, 1907, p. 187 ; Gh. Cardaş, Bibioteci v e c h iromâneşti, în «Boabe de grîu», 1, 1930 ; p. 615 ; Mihai Popescu. Colegiul Naţional «Sf. Sava», Bucureşti,
1944, p. 42 ; Valentin Georgescu, Prâsentation de quelques manuscrits juridiques de Valachie et de Moldavie (XV-e—XlX-e siecles), in : R evue des âtudes sud-est europeennes, 16, nr. 4, 1968, p. 633 ; C. DimaDrăgan, Studia bibliologica, 2, 1967, p. 343—356 ; Ateneu (Bacău), 5, nr. 5, mai 1968 ; p. 5 ; Ştiri noi refe
ritoare la biblioteca Mavrocordaţilor, în voi. jubiliar Biblioteca centrală universitară Bucureşti, 75 de ani
de activitate, Bucureşti, 1971, p. 138—143 ; La bibliophilie des Maurocordato, în voi. «Sym posium l’JZpoque
Phanariote», Salonic, 1974, p. 209—216 ; Studii şi cercetări de bibliologie, 12, 1972, p. 85—104 ; Interesul
dom nitorului român Nicolae Mavrocordat pentru studiul limbii ebraice, în «Toladot» (Ierusalim) nr. 2, 1972,
p. 22—23 (în colaborare cu I. Svarţ-Kara) ; Lucian Herşcovici, O ediţie a «Notelor de călătorie» ale lui
Beniam in de Tudela in Biblioteca lui Nicolae Mavrocordat, în «Revista cultului mozaic», 16, nr. 257, 1 mai
1971, p. 5 ; I. Popescu-Teiuşanu. Biblioteca Colegiului popular «N. Bălcescu » din Craiova, în «Studii şi
cercetări de documentare şi bibliologie», 6, nr. 2, iunie 1964, p. 186—191 şi 195—196 ; Anuarul Institutului
de istorie şi arheologie «A. D. X enopol » (Iaşi), 11, 1974, p. 217—235 (studiu semnat de Nikos Gaidagis).
4. N. Iorga. Ştiri nouă despre biblioteca Mavrocordaţilor şi despre viaţa m untenească în tim pul lui
Constantin Vodă Mavrocordat, Bucureşti, 1926, p. 10 (biblioteca N. Iorga) ; Melchisedec, Biblioteca d o m n u lu i"
Dimitrie Sturza de la Miclăuşeni din judeţul R om anului, Bucureşti, 1885, p. 23, nr. 44 ; N. Iorga, Despre
adunarea şi tipărirea izvoarelor relative la istoria românilor, în voi. Prinos lui D. A. Sturdza, Bucureşti,
1903, p. 10 (biblioteca lui Costache Conachi) ; Arhiva Societăţii ştiinţifice şi literare din Iaşi, 10, 1899,
p. 189 (biblioteca unui descendent, Alexandru Mavrocordat).
Recent, colecţionarul din Bucureşti, Nicolae Vasilescu-Capsali a intrat în posesia unor cărţi ale
Mavrocordaţilor, care au aparţinut descendentului Vladimir Mavrocordat, între care semnalăm : un ma
nuscris italian, cu adnotări manuscrise ale domnitorului Nicolae Mavrocordat şi cu supralibrosul acestuia^
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europene' sau în fondurile unor mari biblioteci naţionale, cum ar fi, de pildă, British
Museum, din Londra5, Biblioteca naţională din V i e n a 6 şi Biblioteca naţională din
Paris 7. '
în 1928, Biblioteca naţională din Atena a achiziţionat, cu frumoasa sumă de
3.000.000 de drahme, marea colecţie a lui George Baltazii-Mavrocordat, descendent în
depărtat al dom nitorului8, al cărui fond, păstrat parţial la Institutul de studii bizantine
din Atena, am avut posibilitatea să-l consultăm, într-o scurtă călătorie de studii din
anul 1970, graţie generozităţii culturale a directorului acestei mari instituţii ştiinţifice
elene, domnul Leandros V ranoussis, vechi şi statornic prieten al României.
Pină de curînd, se părea că taina acestei legendare biblioteci v;a răimîne de-a pu
ruri nedeslegată, pecetluită de trecerea implacabilă a timpului. Cercetări minuţioase
întreprinse în ultimii zece ani ne-au coildus însă la aflarea multor necunoscute şi
jne-au dat, pentru întîia oară, posibilitatea de a trece la reconstituirea, în structura
ei de odinioară, a marii biblioteci domneşti de la Mînăstirea V ă c ă r e şti9.
0

1.
— însem nări de proprietate. — Pentru refacerea, din risipirile veacurilor, a
unei vechi biblioteci, elementul esenţial este ex-Iibris-ul , adică marca de proprietate
aplicată pe cărţi fie sub formă autografă, fie printr-o ştampilă- sau o etichetă lipită, de
regulă, pe verso primei coperte. Uneori, însemnul de proprietate este şi mai enigma
tic, fiind simbolizat doar de o stemă sau o monogramă imprimată în legătura cărţii,
purtînd denumirea bibliologică de supralibros.
De-a lungul vremii, odată cu descoperirea unor exemplare din colecţia v o ie v o 
dală de la Mînăstirear Văcăreşti, a început şi atribuirea greşită a însemnelor de pro
prietate. Astfel, menţiunea autografă ex libris Ioannes Scarlatti a fost considerată o
marcă de apartenenţă de «tinereţe» a domnitorului N icolae Mavrocordat, în timp ce
In foiţă de aur (Deglix A vvedim enti Civili di M. Gio : Fran. Lottini Parte S e c o n d a ); un exemplar din
Liber de officiis, Leipzig, 1722, cu însemnări marginale ale ginerelui lui Nicolae Mavrocordat, cămăraşui
. Ioannes Scarlatti, şi un exemplar din scrierea lui Alexandru Mavrocordat Exaporitul, Istoria iudaică, tipărită
la Bucureşti în anul 1716.
5. Dan Simonescu, M onum ente ale culturii noastre, de vinzare la o licitaţie publică din Londra, în
«Apulum» (Alba Iulia), 8, 1971, p. 941—946 (un manuscris cuprinzînd scrisorile lui Alexandru şi Nicolae
Mavrocordat) şi un manuscris privitor la descoperirea Americii şi la Cristofor Columb al lui Alexandru
Mavrocordat şi cu o epigramă a domnitorului Nicolae Mavrocordat, care se află azi în colecţiile de la
British Museum din Londra (Mss. grecesc nr. 10, 077). Mulţumim, pe această cale, domnului P. I. Fairs,
directorul Departamentului Slavonie and East European Branch de la British Museum, care a avut marea
amabilitate de a ne pune la dispoziţie un microfilm al acestui preţios manuscris.
6. Vezi catalogul : Herbert Hunger. Katalog der griechischen H andschrijten der Osterreichischen
Nationalbiblithek. Supplem entum graecum, Viena, 1957.
7. Cf. Constantin I. Karadja. Sur Ies bibliotheques d u sud-est europeen, Văleni de Munte, 1935, p. 9—10.
(prezentarea unui manuscris din biblioteca Mavrocordaţilor aflat la Biblioteca naţională din Paris : Johannes Lydus — De magistratibus reipublicae romanae).
8. Biblioteca Mavrocordaţilor, în «Cuget clar», 2, nr. 1—4, ian. 1929, p. 51.
9. Semnalăm o încercare de reconstituire parţială a fondului bibliotecii Mavrocordaţilor, numai
pentru manuscrisele şi tipăriturile cu conţinut juridic, semnată de profesorul Valentin Georgescu, Les omvrages juridiques de la bibliotheque des Maurocordato. Contribution ă l’âtude de la reception du drott
.•byzantin dans les Principautes danubiermes au X V lll-e siâcle, in «Jahrbuch der osterreichischen Byzană-

nistik», 18, 1969, p. 195-220.
Un studiu de sinteză bibliografică, fără reconstituiri de facto, este şi cercetarea publicată de V. S6hordea, Biblioteca dom nească a Mavrocordaţilor, Bucureşti, 1940 ; 61 p. (Ca un ecou la apariţia acesîai
lucrări, semnalăm şi articolul semnat de Ileana Zara : Din trecutul cultural. Biblioteca Mavrocordaţilor, »
«Şcoala şi viaţa», 11, nr. 6, 7, 8, febr.-mart.-apr. 1941, p. 50—55.
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formula Caroîi Maurocordati, întîlnită pe cîteva cărţi, a primit o similară explicaţie
fantezistă 10.
De cincizeci de ani se atribuie domnitorului N icolae Mavrocordat unele apostile
la Principele lui Machiavelli n , deşi ele aparţin unei alte persoane din epocă, iar ade
vărata carte cu adnotările domnitorului abia de curînd a fost descoperită într-o colecţie
din ţară-, alta decît Biblioteca Academiei.
«Ex libris-ul» colecţiei Mavrocordaţilor este extrem de complex şi are o. amplă
desfăşurare în timp, urmînd, de fapt, etapă cu etapă, viaţa şi faptele domnitorului,
istoria celor două ţări româneşti din primele decenii ale secolului al XVIIl-lea, în care
a fost pe deplin implicat.
înaintea urcării sale în scaunul Moldovei (în 1709), cînd era încă în slujba Su
blimei Porţi, la Constantinopol, viitorul domn îşi însemna cărţile cu au tografu l: ex Libris N icolaj Maurocordati Constantinopolitani (Dintre cărţile lui N icolae Mavrocordat
Constantipolitanul). De regulă, această marcă bibliofilă apare pe verso foii de titlu,
ca în cazul operei lui Francisc Bacon, De augmentis scientiarum (Amsterdam, 1625),
sau pe prima foaie liminară, ca în toate scrierile poetului italian Gian Vittorio Rossi
(cunoscut şi sub numele său latinizat — J'anus Nicius Erythaeus). Tipică este, în acest
sens, însemnarea greco-latină de pe foaia liminară a lucrării Pinacotheoa imaginum
illustrium (Leipzig, 1692).
i

După înălţarea sa în scaunul Moldovei, însemnul său de mare iubitor de cărţi
include şi titulatura voievodală : Ex libris Jo N icolaj Maurocordati Principis Moldaviac. Această formă, necunoscută pînă de curînd, a fost atestată pe o veche tipăritură
greco-latină cuprinzînd operele filosofului grec Filostrat din Lemnos şi apărută la
Paris în anul 1608 12. Volumul se păstrează azi în colecţiile Bibliotecii «V. A. Urechia»
din Galaţi.
Cele mai multe «ex-li'bris-uri» apar însă în perioadele domniilor sale în Ţara Ro
mânească, din anii 1715— 1716 şi 1719— 1730. Marca de proprietate a domnitorului
cunoaşte acum trei etape caracteristice.
în primul an de domnie semnează numai Ex Libris Jo. N icolaj Maurocordati Prin
cipis Valachiae.
Era aşa de încrezător în perpetuarea domniei sale munteneşti, cum, de altfel, s-a
şi întîmplat, încît şi la 7 decembrie 1716, cînd se afla în captivitate austriacă la Sibiu,
îşi menţine(a tot ex-libris-ul voievodal. Această- rarisimă formă de proprietate a fost
identificată pe un exemplar din scrierea umanistului Johannes Sleidanus, De quatuor
summis imperiis libri tres (Lipsiae, 1697) păstrat la Biblioteca Liceului «Nicolae Bălcescu» din Craiova. Iată transcrierea valorosului însemn de apartenenţă b ib lio filă :
ex Li(bris) Jo. N i : colaj Maurocor : dati Principis Valachiae 1716 10 bn* (decembris)
Cibinij» (dintre cărţile lui Io. N icolae Mavrocordat domn al Ţării Româneşti 1716 de
cembrie 7 S ib iu )13.
10. Cf. I. Popescu-Teiuşanu, op. cit., p. 186—187.
11. Em. Grigoraş, Machiavel şi N. Mavrocordat, în «Adevărul literar», martie 1923, p. 4 ; C. Radu,
Apostilele lui Ioan Neculai Mavrocordat, în «Roma», apr.-iunie 1928, p. 32—35 şi T. Sotirescu, Apostilele
dom nitorului Nicolae Mavrocordat la o ediţie a Operelor lui Niccolo Machiavelli, în «Prima sesiune ştiin
ţifică de bibliologie şi documentare», Bucureşti, 1957, p. 283—285.
12. Cartea străină veche (1472—1700) in Biblioteca «V. A. Urechia», Galaţi, 1975, nr. 114, p. 72—73.
13. Biblioteca Liceului «N. Bălcescu» din Craiova 1697/53041.

1038

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

Cînd a revenit ca domn în Ţara Românească, în 1719, a dat însemnelor o nuanţă
preponderent istorică, amintind şi domniile sale m o ld o v e n e şti: Ex Libris Jo. Nicolai
Maurocordati Principis olim M oldaviae nune Valachiae.
Anul 1722 marchează un nou'şi ultim moment în evoluţia «ex-libris-ului» v o ie v o 
dal, care se amplifică, incluzând şi o formulă nobiliară, de sorginte genoveză — de
Scarlatti — amintită ca atare şi in recenzia publicată în 1721 în Giornale de'Letterati
d'Italia : «. . . la nobilissima famiglia Maurocordata, di cui e il Sig. Principe di Valachia,
trae da quella degli Scarlatti, nata e fiorita in Genova, la primiera sua origine» 14. De
altfel, şi recenziile publicate în «Acta eruditorum» din Lipsea, la prima eidiţie gTecească a lucrării sale Despre datorii, amintesc tot de familia Scarlatti, ca de o familie
nobiliară italiană.
«Ex-libris-ul» statornicit din anul 1722 are următoarea structură grafică : Ex Li
bris J o . Nicolai Maurocordati de Scarlatti Principis M o ld a v iae et Valachiae.
însemnul bibliofilic este acum în deplin acord cu heraldica voievodală, care
cuprinde stemele reunite ale Moldovei şi Ţării Româneşti. Atît cărţile tipărite, în
Ţara Românească, cît şi actele emise de cancelaria voievodală vor purta acest simbol al unităţii sub un singur sceptru al celor două principate. A ceastă formulă va fi apli
cată, în mod invariabil, şi în alcătuirea supralibros-urilor din marea sa colecţie. Un
asemenea supralibros am identificat în legătura bine conservată a unui manuscris ita
lian aflat azi într-o colecţie particulară din Bucureşti, avînd stemele celor două ţări
româneşti reunite într-un motiv ornamental de formă romboidală, cu însemnele domniei
în cele patru colţuri: Io. N. (icolae) A(lexandru) V(oievod). Un supralibros similar,
dar într-un motiv dreptunghiular, am aflat şi în colecţiile Bibliotecii Academiei.
p

I
s-a atribuit domnitorului, după cum am amintit anterior, şi «ex-libris-ul» auto
graf cu numele Ioannes Scarlatti, cînd, în realitate, însemnul aparţine ginerelui său,
cămăraşul Ioan Scarlat, amintit frecvent şi în cronicile contemporane. Acesta, mare
bibliofil, şi-a alcătuit o colecţie personală, foarte apropiată* tematic de biblioteca Mavrocordaţilor, folosind insă şi «ex-libris-uri» autografe în limbile greacă, italiană şi
franceză l5.
Tot o confuzie informativă este şi considerarea cărţilor cu autograful «Ex libris
Caroli Maurocordati» ca aparţinînd domnitorului, cînd sub această formă îşi marca
apartenenţa pe cărţi primul său fiu, Scarlat M avrocordat, despre care istoriile scriu
că era «om foarte cuminte şi în v ă ţ a t ; limbi ştia multe, turceşte, elineşte, latineşte,
frînceşte şi toate cu cărţile lor» l6. Se cunoaşte, de altfel, un schimb de scrisori între
Scarlat Mavrocordat şi medicul Toma Testabuza, din anul 1720, în care acest învăţat
fecior domnesc îi transmite prietenului său o adevărată listă bibliografică a lecturilor
sale, în care se includ, în primul rînd, multe ediţii originale, din operele caracteristice
pentru clasicismul francez din veacul al XVII-lea. E suficient să amintim că aceste
citează, ca existente în colecţia de la Bucureşti, operele lui Boileau, La Fontaine, Corneille (în special Le Cid), Jean de Rotrou, Jean Baptiste Rousseau, Moliere, Operele
complete ale lui Flechier, scrierile lui Rabutin, abatele Bellegarde, Saint-Evremond,
Fureitieres 17.
9

14. Publicaţia citată, p. 511 şi lucrarea noastră : Biblioteci um aniste româneşti, Bucureşti, 1974, p. 1?S.
15. O primă prezentare a colecţiei lui Ioan Scarlat am realizat în lucrarea noastră Biblioteci imath
niste româneşti, p. 60—62.
16. Cf. Radu Popescu, Istoriile dom nilor Ţării Rom âneşti, Bucureşti, 1963, p. 254.
17. Cf. B. Constantinescu, Cultura dom nilor fanarioţi din secolul al XVIII-lea. Un docum ent istoric, i a
«Societatea pentru învăţătura poporului român» (Bucureşti), 2, nr. 1, 1872, p. 27—35 şi nr. 2, p. 114—3 1 ^
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Circulaţia acestor lucrări în sfera civilizaţiei româneşti, la începutul veacului
al XVIII-leaf reprezintă un real pas înainte în contactul şi, mai ales, în sincronizarea
spirituală cu Europa contemporană, faţă de umaniştii tipici ai epocii, precum stolnicul
Constantin Cantacuzino, în a cărei colecţie nu şi-au aflat loc asemenea scrieri.
Dacă din biblioteca stolniclului Constantin Cantacuzino lipseau operele caracte
ristice, pe plan filosofic şi literar veacului al XVII-lea, fiind prezente mai ales scrierile
antice şi renascentiste, după cum bine remarca într-o recenzie N icolae Manolescu 18f
colecţia Mavrocordaţilor le va include şi pe acestea, alături de întreaga literatură
antică şi a Renaşterii.
Scarlat Mavrocordat a murit însă foarte tînăr, la numai 21 de ani, cărţile contopindu-se cu biblioteca domnească. De aceea, pe una' dintre cărţi, cunoscuta scriere
#
a lui Bossuet, Politique Uree des propres paroles de l'Ecriture-Sainte (Bruxelles, 1710),
din colecţiile de carte rară ale Bibliotecii Academiei, N icolae Mavrocordat şi-a trecut,
ulterior, şi «ex-libris-ul» său autograf.
In fine, un mare posesor de cărţi a fost şi al doilea fiu al domnitorului, Constantin
Mavrocordat, care semnează, în context bibliofilic, fie în limba greacă, cu atributele
sale voievodale, de mai tîr z iu : Dintre cărţile lui Constantin M avrocordat domn al
Ţării Româneşti, fie în limba latină, cînd încă era numai beizadea, unicul autograf sub
această formă fiind recent descoperit la Biblioteca Academiei pe foaia de titlu a unei
ediţii din opera lui Tacitus, apărută la Strasbourg în anul 1644 : Ex Libris Constantin
Maurocordati Filius Nicolai Principis Valachiae (Dintre cărţile lui Constantin Mavro
cordat, fiul lui Nicolae, domn al Ţării Româneşti).
2.
Completudinea colecţiei v o i e v o d a l e de la Mînăstirea Văcăreşti. — Adeseori,
citind cu atenţie importante bibliografii universale sau cataloage de mari biblioteci
europene, cu care cuteza să-şi compare colecţia sa de la Mînăstirea Văcăreşti, dom
nitorul Nicolae Mavrocordat, cu un imens orgoliu de bibliofil, nota, cu satisfacţie :
omnes editiones extant in Bibliotheca nostra (toate ediţiile există în Biblioteca noastră).
Ajunsese deci să-şi alcătuiască o asemenea bibliotecă, încît toate ediţiile unui mare
scriitor sau filosof, de la incunabule pînă la ajpariţiile celle mai noi, să se afle în rafturile
colecţiei sale voievodale. Şi e suficient să amintim, de exemplu, că poseda toate ediţiile
din opera filosofului grec Theophrastus sau toate versiunile latine, italiene, şi franceze
din opera marelui scriitor italian Giovanni Boccaccio.
Despre ediţiile acestuia scria chiar, în manşeta albă a unei bibliografii cuprinzînd cele mai de seamă cărţi ale culturii italiene : «in ioglio, in 4°, in 8°, tutte bellissime, tutte si trovano nella Biblioteca nostra» (in folio, in — 4°, in —8°, toate sînt
prea frumoase, toate se află în biblioteca n o a stră )19.
De altfel, bibliofilia domnitorului se sprijină pe o amplă cunoaştere a producţiei
editoriale europene, trecute şi prezente, în ultimii ani fiind descoperite, la Biblioteca
Academiei şi la Biblioteca Liceului «Nicolae Bălcescu» din Craiova, numeroase biblio
grafii; cataloage de biblioteci publice şi ştiinţifice, de licitaţii, periodice cu caracter de
reclamă bibliografică, de anticariat, cu minuţioase note şi însemnări, care alcătuiesc,
în ansamblu, u n 'ad evărat catalog al colecţiei de la Mînăstirea Văcăreşti, în chiar
procesul făuririi ei. De altfel, în procesul reconstituirii colecţiei de la Mînăstirea
Văcăreşti, în conţinutul ei de la începutul veacului al XVIII-iea (de după 1723), care
18. Rom ânia liberă, nr. 9295, 12 sept. 1974, p. 2.
19. Cf. Niccolo Francesco Haym, Biblioteca italiana o sia Notizia de'libri rari nella lingua italiana,
Venezia, 1728, p. 139.
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rivaliza cu cele mai mari şi mai importante biblioteci regale din Europa, alături de
cele cîtev a cataloage manuscris descoperite pînă azi, în ţară şi peste hotare, care pre
zintă anumite fragmente ale bibliotecii domneşti din anumite momente ale existenţei
sale (ctitorirea mînăstirii, crearea colecţiei beizadelei Constantin Mavrocordat, înre
gistrarea tuturor cărţilor greceşti aflate în acest uriaş, tezaur informativ, catalog ce
cuprinde peste 1400 de titluri-de manuscrise şi tipărituri, cataloage şi catagrafii de
inventariere sau de transferare a colecţiilor in alte locuri de păstrare etc.), un rol
esenţial îl au -toate celeilalte materiale cu caracter bibliografic, peste care şi-au aş
ternut domnitorul N icolae Mavrocordat şi sfetnicii săi culturali, Ioannes Scarlatti şi
Ştefan Bergler, însemnările de completudine şi de raportare comparativă a colecţiei
de la Văcăreşti cu informaţiile recepţionate la anumite intervale şi pe diferite căi.
Din miile de însemnări bibliografice ale domnitorului N icolae Mavrocordat, care
ne vor fi un ghid de primă importanţă în refacerea bibliotecii sale princiare, am
ales, pentru a exemplifica acum minuţia sa bibliofilă şi ştiinţifică, nota autografă care
însoţeşte prezentarea ediţiilor Frobeniene din Adagiile lui Erasmus de Rotterdam şi
în care domnitorul atestă existenţa unei rarisme v e r s iu n i: Rarissima in Bibliotheca
Nostra inter select is Basileae 1559 in folio (Ediţia din Basel, 1559, in fo lio )20.
Uneori, din însemnările domnitorului, aflăm şi provenienţa cărţilor, ca în cazul
culegerii alcătuite de istoricul Nicolaus Reusnerus sub t it l u l: Selectissimum Orationum
et .Consultationum de bello Turcico (4 volum e in folio, în şase tomuri, editate la
Leipzig în 1596), care este adnotată, atunci cînd apare descrisă* într-o deosebită bi
bliografie universală ce i-a aparţinut — Bibliographia Historico-Politico-Philologica
Curiosa (Frankfurt aim Main, 1677), s<ub forma : «4 (volumina) continent multa egregia :
In Transilvania doni mihi oblata» (4 volume : cuprind multe virtuţi. In Transilvania
mi-au fost aduse în dar ) 21.
Printre virtuţile acestei scrieri autorul însemnării includea, în primul rînd, boga
tele informaţii despre Transilvania şi despre români in general, iar darul îl primise,
fără îndoială, la Sibiu, în vremea captivităţii sale, de la prietenul şi furnizorul său de
informaţii bibliografice şi de publicaţii europene, cărturarul transilvan Sâmuel Koleseri, secretar al Dietei acestei provincii sub ocupaţia austriacă.
Există în nemunăratele însemnări ale domnitorului şi trimiteri, foarte frecvente,
la alte opere complementare celor semnalate în textul adnotat, fie pentru completarea
informaţiei, fie pentru sporirea colecţiei princiare de la Mînăstirea Văcăreşti. De
exemplu, de la bibliografia poetului latin medieval Johannes Bonefonius, înregistrată
în bibliografia eruditului german Daniel Georg Morhof, Polyhistor literarius, philosop hicus et p m cticu s (Liibeck, 1714), se trimite, în notele de lectură, pentru completare!
informaţiei bibliograifiice, la o altă sinteză bibliografică : Dc Bonelonio v(ide) Baille
T(omus) 4 p. 153 (Despre Bonefonius, vezi Baillet, volumul 4, p. 153). Lucrarea citata
de Nicolae Mavrocordat este enciclopedia bibliografică a literatului francez Adrie=
Baillet, intitulată Jugemens des Savans sur Ies principaux ouvrages des Autores (Am
sterdam, 1725; 8 volume) şi care a fost identificată fizic între cărţile păstrate
vechea bibliotecă de la Mînăstirea Văcăreşti.
Prin această deplasare bibliografică permanentă de la notele autografe ale dom
nitorului la izvoarele citate sau folosite, vom realiza cu adevărat viziunea cea zii.
20. Vezi culegerea noastră de studii : Ex Libris, Bucureşti, 1973, p. 174.
21. Ibidem, p. 173.
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completă, sub raport informativ, asupra bibliotecii de faimă europeană a domnitorului
moldovala'h.
\

3. Caracterul naţional al bibliotecii M avrocordaţilor de la Mînăstirea Văcăreşti.
— La 8 iulie 1730, cu puţin înaintea morţii, domnitorul N icolae Mavrocordat îi scria
prietenului său, Hrisant Notara, patriarhul Ierusalim ului: «Cercetăm in istoriile Ţării
Româneşti, căci, fiind expediaţi în Persia, a avut uşurare această ţară»22.
Atît în vremea domniilor sale în Moldova, cît şi la urcarea sa în scaunul Ţării
Româneşti, N icolae Mavrocordat iniţiase o vastă acţiune de adunare şi transcriere,
într-un adevărat corpus, al cronicelor autohtone. Ele constituie şi azi, acolo unde
ni s-au păstrat, vechi şi autentice izvoare narative. Această mare iniţiativă dom
nească, demnă de spiritul său riguros ştiinţific, se încheiase, la finele anului 1729,
cînd logofeţeilul de divan, R'adu Luipescu îşi desăvfirşiise lunga sa aicitiviitaite die transcriptor şi compilator de cronici. Se realizase astfel scopul final al acestei mari între
prinderi : integrarea celor două domnii munteneşti ale lui N icolae Mavrocordat în
ansamblul istoriei Ţării Româneşti, în desfăşurarea căreia se simţea pe deplin implicat.
Larga sa viziune culturală i-a îngăduit să privească istoria noastră într-un amplu
context european, aşa cum numai stolnicul Constantin Cantacuzino mai încercase în
minuţioasa sa documentare în «toate tablele lumii».
De aceea, reîntîlnim în biblioteca Mavrocordaţilor de la Mînăstirea Văcăreşti,
ca şi în colecţia domnească de la H u rezi23 sau în fondul de carte de la Mînă-stirea
M ărgineni24, seria compilieită -a Istoriilor bizantine, editată la Paris, în veacul al XVIIlea, de către doi bizantinologi şi orientalişti francezi, Philippe Labbe şi Charles Du
Cange, sub patronajul regelui Ludovic al X lV -lea şi sub privegherea tipografică a
directorului imprimeriei regale din Paris, Sebastian Cramoisy.
N icolae Mavrocordat este şi printre primii cărturari de la noi care au luat con
tact cu Istoriile Florentine' ale lui N iccolo Machiavelli, adnotîndu-le bogat şi savant
într-o ediţie de Opere complete ale marelui florentin tipărită în Franţa în 1726. în
această serie erau cuprinse şi alte scrieri ale lui Machiavelli şi, în primul rînd, II prin
cipe, lung şi interesant prilej de reflecţie pentru luminatul dom nitor25.
Semnificative sînt, pentru marele său ataşament faţă de istoria poporului român,
adnotările asupra pasajelor din Istoriile Florentine, în care domnitorul N icolae Ma
vrocordat a aflat multe similitudini cu propria noastră* trecere prin timp. Astfel, atunci
cînd Machiavelli relatează suferinţele îndurate de locuitorii din Valea Seravezza, su
puşi la crunte violenţe din partea comisarilor florentini, Gianni Astorre şi Rinaldo
degli Albizzi, trimişi, lîn anul 1429, să cucerească oraşul Lucca, domnitorul N icolae
Mavrocordat găseşte asemănări dureroase cu suferinţele celor două ţări româneşti,
______ _

_ _________________________________

22. D ocum entele H urm uzaki, voi. 14, partea II, p. 1051.
23. Studiul nostru, Les ouvrages d ’histoire Byzantine de la Bibliotheque du Prince Constantin Brancovan, în «Revue des Studes sud-est europeennes», nr. 3—4, 1967, p. 435—445 (In colaborare cu Mihail Carataşu).
24. Lucrarea noastră, Biblioteca unui um anist român, Constantin Cantacuzino Stolnicul, Bucureşti,
1967.
25. Opere // di // Nic. Machiavelli, / / Citadino £ Secretario Fiorentino. JJ Parte prima, // contiente i cinque primi Libri delle Historie Fiorentine. // Nell’Haya, // M. DCC. XXVI.
Al doliea volum al acestei serii de opere complete, cu adnotările domnitorului, se păstrează la Biblio
teca Liceului «Nicolae Bălcescu» din Craiova, împreună cu ultimul volum, al patrulea, în timp ce primul
şi al treilea se află în colecţiile Bibliotecii Academiei Române din Bucureşti. Precizăm că celebrul II Prin
cipe, cu notele de lectură ale lui Nicolae Mavrocordat, se include în structura volumului al doilea.
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pustiite, in timpul războiului 'austro-tunc din 1716—1718, şi de tunci îşi de invaziile &îngeroase ale catanelor austriece.
Ura voievodului se îndrepta insă mai ales către habsburgi, deoarece îi erau încă
vii în minte răpirea sa din palatul domnesc de la Bucureşti şi cei doi ani de captivitate
la Sibiu. De aceea, în notele sale de lectură, domnitorul subscrie la calificativele aspre
pe care le-au dat locuitorii năpăstuiţi în anul 1429 comisarilor florentini, pe care îi
considerau «fiare crude, monştri mai îngrozitori decît a putut să-şi închipuie vreodată
fantezia unui scriitor». Ln acest sens, domnitorul sicria : «Calificative meritate de g e 
neralul Steinville şi Tige, care au devastat Ţara Românească şi Moldova : nu-i pedep
seşte împăratul (Austriei), dar îi va pedepsi mînia lui D um nezeu»28.
într-adevăr, cei doi generali habsburgi au condus atacurile îndreptate atît asupra
Ţării Româneşti, cît şi spre Moldova, amîndoi fiind, succesiv, şi guvernatori militari
ai Olteniei, răpite cu ocazia acestui război.
Tot din lecturile marelui florentin a reţinut domnitorul Ţării Româneşti şi un
înţelept principiu de politică externă, singur caipaibi'l să asigure l'inişitea şi existenţa
unei ţări mici, aflată în vecinătatea unor uriaşe şi răpitoare imperii.
Comentînd atitudinea legendarului general caratagenez, Hanibal, de a solicita,
în final, de la romani, pacea, cînd patria lui nu mi avea altă posibilitate, N icolae
Mavrocordat reţine, în marginea albă -a foii, oa un (principiu .practic şi de adevăr, m a
xima : La Pace unico remeclio (Pacea este singura soluţie).
De altfel, domnitorul N icolae Mavrocordat şi ginerele său, Ioannes Scarlatti, sînt
cei dintîi cărturari din aceste părţi ale lumii, care au luat contact, în original, şi cu
prima mare operă c e fundamentează dreptul internaţional, De jure belii ac pacis a v e s 
titului savant olandez, Hugo Grotius. Ediţia apărută la Amsterdam în anul 1720 poartă
şi azi, alături de sute de însemnări şi sublinieri de lectură, marca de proprietate a
dom nitorului: ex Libris Jo. Nicolai Maurocordati de Scarlatti Principis Moldavhae et
Valachiae. 172421.
4.
Soarta bibliotecii v o i e v o d a l e de la Mînăstirea Văcăreşti. — Neclară a fost,
pînă în prezent, şi soarta colecţiei Mavrocordaţilor după licitarea ei, la Constantinopol,
la mijlocul veacului al XVIII-lea. Atunci, domnitorul Constantin Mavrocordat, fiul lui
N icolae Mavrocordat, a fost silit să amaneteze colecţia sa negustorului englez Barker,
din Constantinopol, care a şi scos-o la vînzare, prin licitaţie publică.
Faptul că secretarul domnesc, Sulzer, văzuse, la 1780, încă însemnate vestigii ale
bibliotecii voievodale la Mitropolia din Bucureşti, ne-a determinat să presupunem că
o foarte mare parte a colecţiei de la Mînăstirea Văcăreşti a rămas în ţară, din motive
puţin ştiute pînă azi.
Ce motive l-au determinat oare pe Constantin Mavrocordat să nu transporte la
Istanbul întreaga sa bibliotecă, dacă dorea să obţină cît mai multe fonduri din amane
tarea şi, apoi, vînzarea ei ?
Răspunsul nM poate da numai descifrarea Testamentului mitropolitului Neofl:
Cretanul, care la 20 februarie 1748, lăsa Mitropoliei Ţării Româneşti întreaga sa ecvlecţie, în care se înglobaseră şi peste 6000 de cărţi din biblioteca M avrocordaţilor:
26. Biblioteci um aniste româneşti..., p. 105—106.
27. Hugonis Grotii // De Jure // Belii ac Pacis / / libri tres, // in quibus Jus Naturae et Gentî=si
item // Juris Publici praecipua explicantur. // Cum Annotatis Auctoris, ejusdemque / / /Dissertatione De
Mari Libero, // ac Libello singulari // de Aequitate, indulgentia, et facilitate : // Nec non // Ioan. Tt c .
Gromovii V. C. Notis // in totum opus de Jure Belii ac Pacis.
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«De asemenea, cărţi n-am găsit şi noi lăsăm Mitropoliei destule cărţi, atît acelea gre
ceşti, latineşti şi turceşti date de înălţimea sa Constantin voievod, domnul întregii
Moildovlahii, pentru împrumutul de 16000 de groşi, p>e oare i 1-aim •a/cordait cu m-are
grabă — după cum cunosc toţi pravoslavnicii boieri — cît şi cele procurate de noi» 28.
De aici rezultă foarte clar că domnitorul Constantin Mavrocordat a amanetat
aproape întreaga sa colecţie din Ţara Românească, în schimbul unei uriaşe sume de
bani, sumă pe care nu a mai achitat-o pînă la scrierea şi aplicarea testamentului mi
tropolitului Neofit, cărţile rămînînd aşadar în posesia Mitropoliei din Bucureşti. De
aceea, aici le-a şi văzut, în anul 1780, Sulzer.
La acea dată nu mai existau cărţi ale lui Mavrocordat nici la Mînăstirea V ă că 
reşti, în afară de unele ce purtau însemnarea de danie către acest aşezămînt. în anii
din urmă. s-au descoperit asemenea publicaţii, în Biblioteca Academiei, la biblioteca
Liceului «Nicolae Bălcescu» din Craiova, la Biblioteca centrală universitară «Mihai
Eminescu» din Iaşi şi în fondurile, mai noi, ale Bibliotecii centrale ‘de stat din Bucu. r e ş t i29.
Cărţile din Biblioteca Mavrocordaţilor, obţinute de mitropolitul Neofit Cretanul,
au rămas 'la Mitropolia Ungrovlahiei pînă în anul 1836, cînd, în baza prevederilor
Regulamentului şcoalelor, redactat de Petrache Poenaru, publicaţiile c e aveau un con
ţinut laic au trecut la Biblioteca naţională de la Colegiul «Sfîntul Sava» din Bucu
reşti 80.
Ulterior, în 1864, aşezămîntul s-a transformat în Bibliotecă centrală a Statului,
iar în aprilie 1901 întregul său fond a fost vărsat la Biblioteca Academiei Române. Aşa
a devenit Academia păstrătoarea celei mai importante colecţii din vestita bibliotecă
n Mavrocordaţilor şi izvorul principal al reconstituirii ei în vechea, şi legendara sa
structură.
După două secole de la dispersare, colecţia Mavrocordaţilor, pe care au rîvnit-o
toate marile biblioteci ale Europei, se află în pragul reconstituirii ei, în structura de
demult, în chiar casele stăreţiei de ;la Mînăstirea Văcăreşti, pe cale să devină, în anii
generoşi ai culturii socialiste, marele şi definitivul monument al bibliofiliei române.
Legenda bibliotecii Mavrocordaţilor începe sa se destrame, dar din uitarea tim
pului apar mereu valorile ei legendare.

Dr. Corneliu DIMA-DRĂGAN

28. Mihail Carataşu, N eophyte le Crâtois — fondateur de la Bibliotheque Mâtropolitaine de Bucarest,
Atena, 1975, p. 73 (Extras din Lucrările Congresului al III-lea de studii cretane, voi. 3).
29. Am semnalat cărţi dăruite de Nicolae Mavrocordat mînăstirii sale de la Văcăreşti în lucrarea
Biblioteci um aniste..., p. 59 (notele 130—134). De curînd, am aflat şi la Biblioteca Centrală de Stat o lu
crare din această serie (Aristotelis o m n em Logicam, Rhetoricam et Poeticam disciplinam continens, Venetiis, apud Aldi filios, 1551).
30. Cf. Marta Anineanu, Din istoria bibliografiei române. Catalogul sistematic din 1836 al Bibliotecii
Mitropoliei din Bucureşti, în «Studii şi cercetări de bibliografie», 1, 1955, p. 113—128.
*

Figuri tăcute ale trecutului
culturii române

CONSTANTIN D. GEORGIAN:
DESPRE ÎNCEPUTURILE ISTORIEI LIMBII ROMÂNE i
\

Ilustrul profesor al Seminarului Central din Bucureşti în ultimul
sfert al secolului trecut, Constantin D. Georgian este omul de ştiinţă de
care se leagă şi începuturile istoriei limbii rom âne la nivelul perform an
ţelor europene. Eruditul pedagog, recunoscut ca întem eietor al indianisticii româneşti şi ca prim traducător din limbile sanscrită şi persană 1,
este prea puţin cunoscut la dimensiunile sale adevărate de cercetător şi
apărător al limbii române. Printre cauzele care au făcut ca num ele lui
Constantin D. Georgian să răm înă alături de acele umbre anonime ale
marilor pionieri se num ără modestia — ca factor personal — şi uitarea
— ca factor social.
Astfel, din lucrarea sem nată de contemporanii săi — St. Călinescu şi
D. G. Boroianu 2, cităm o splendidă caracterizare, scurtă dar sintetică :
O m de vastă erudiţie, dar fără pretenţii, serveşte neamul la şcoala unde
lucrează (pag. 154). Şi, cu acelaşi caracter de sinteză, Cicerone Poghirc
referă asupra recunoaşterii operei lui Georgian faptul că întreaga sa
bibliotecă şi manuscrisele ... sau pierdut după moartea sa 3.
Reluarea informaţiilor bibliografice şi cercetarea atentă a arhivei
lui Constantin D. Georgian aflată în Secţia de manuscrise a Bibliotecii
Academ iei R. S. România din Bucureşti ne obligă să-l prezentăm cît mai
aproape de înălţimea la care are dreptul în istoria culturii româneşti.
❖

încă de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, oamenii de ştiinţă români
s-au afirmat în dezbaterile culturii europene de la tribunele de cel mai
' înalt prestigiu, continuînd o tradiţie luminoasă, de care urmaşii lor, în
secolul al XlX-lea s-au dovedit a fi demni luptători pentru libertate,
unitate şi independenţă naţională. în 1870, la Viena, Samuil Micu şi
Gheorghe Şincai, întocmiseră, prin gram atica lor — Elementa linguae
Daco-romanae sive Valachicae — un prim răspuns formulat pentru
cei ce încercau să argum enteze că limba noastră nu putea fi scrisă decît
cu litere chirilice. A ceasta este prima gramatică tipărită a limbii române
1. Cf. Ion Matei, Notes concernant Venseignement des langues orientales dans les. Pays Roumairts. ie
«Studia et Acta Orientalia», Bucarest, 1967, V—VI, p. 110—111, cu referire la : Arion Roşu, Constamăc
(Jeorgian : le fondateur de Vindianisme roumain in «Zeitschrift der Deutschen Morgenlăndîsche Gcse£lschaft», Bd. 116. Heft 1, 1966, pag. 97—117 ; Cf. Arion Roşu — Constantin Georgian : The Founder cr
R om anian Indology, in «The Indo-Asian Culture», January 1966, pag. 52—62; Cf. Cicerone PogkirL.
Studiile sanscrite în Rom ânia, în «Analele Universităţii Bucureşti», Limbi clasice şi orientale, Anul XXI
1972, pag. 112 ; Cf. Ion Dumitriu—Snagov, întilnire cu India, în «Tomis», nr. 2, 1976, pag.
20.
2. Istoria Seminarului Central din Bucureşti, Iaşi, 1903.
3. Loc. cit.
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şi, pentru opinia publică europeană, ea pune în lumină caracterul latin
al limbii noastre. Ea devenea astfel o probă dem ascatoare împotriva celor
care încercau să nege orginea latină şi unitatea culturii rom âneşti şi,
prin aceasta, să justifice lipsa de drepturi politice a poporului român.
Seria acestor argum ente a început să apară la Leipzig, în anul
1774, sub sem nătura lui Ioan Thunmann, profesor la U niversitatea din
Halle, prin lucrarea intitulată Untersuchungen ilber die Gesehlichte, der
ostlichen europâischen V o l k e r 4, adică în acelaşi oraş Leipzig, unde,
peste un veac, în anul 1876, Constantin D. Georgian avea să răspundă,
cu argum entele lingvisticii ştiinţifice, din lucrarea sa Essai surt le vocalisme Roumain — precede d'un Etude historique et critique sur le
R o u m a in 5, prin tribuna universitară.
Pe parcursul acestui secol, naţiunea rom ână se afirmase însă p u te r
nic pe plan continental :
Ideea eliberării de asuprire, în num ele demnităţi um ane profesate
de Secolul Luminilor, în spaţiul românesc se concretizase printr-o largă
reţea de cadre pedagogice şi se exprim ase în acţiunea politică de mare
profunzime socială prin răscoala lui Horia în 1784, şi Europa o înregis
trase ca prefaţă la cea ce avea să izbucnească în anul 1789 : M area
Revoluţie F r a n c e z ă 6. Apoi, mentorii asupririi naţionale au crezut că,
dacă nu pot aduce răspunsuri marilor problem e ale prezentului naţiunii
române, pot să găsească soluţii prin contestarea originii latine şi a
prezenţei sale continue în Dacia. Confruntările polemice ale lui Gh.
Şincai şi Petru Maior s-au materializat tot la nivelul tribunelor culturii
europene prin reluate lucrări — cum a fost docum entata lucrare De ori
gine Valachorum, apărută sub diferite t i t l u r i 7.
Ulterior, avîntul revoluţionar general a adus naţiunea rom ână în
planul problemelor continentale acute. Germenele eliberării naţionale
contura ca politică statală unică, a putut să apară în forma prim ară a
unităţii din,tre Valahia şi M oldova în 1859.
Generaţiei de la 1848 care a înfăptuit această Unire i-a urm at aceea
din care face parte şi Constantin D. Georgian, generaţie căreia i-a revenit
cinstea de a realiza, în anul 1877, independenţa statului român de sub
dominaţia otomană şi de a lupta pentru recunoaşterea culturii poporului
român în cultura continentului.
In acest cadru general, alături de alte figuri progresiste ale ştiinţei
româneşti — B. P. Haşdeu, T. Cipariu, A. T. Laurlan, Titu Maiorescu,
ş. a. — a evoluat şi Constantin D. Georgian (născut la 2 ianuarie 1850),
unul dintre cele mai erudite cadre ale învăţăm întului românesc.
4. Teorii reluate în diferite variante pe o lungă întindere de timp astfel : Fr. Ios. Sulzer (un ju
decător din Transilvania : Geschichte des transalpinische an Daciens, Wien, 1781).
' I. Chr. Engel, C om m entatio de espediiione Traiani ad. Danubium e origine Valachorum , Wien,
1794 ; id. Geschichte der M oldau und Valachei, Halle, 1804.
Franz Miklosisch, Die slavischen Elem ente in R um unischen — Wien, 1862.
5. Teza de doctorat în filologie, tipărită la Bucureşti în 1876, şi susţinută la Leipzig în acelaşi an.
6. Cf. Ion Dumitriu—Snagov, Rom ânii în arhievele Rom ei, Bucureşti, 1973, pag. 11—49; N. Edroiu,
Răsunetul european al răscoalei lui Horea, Cluj, 1976.
7. Apărute la Buda în anii 1814, 1815, 1816.
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Provenind dintr-o familie de mici negustori bucureşteni, el aducea
elanul tinereţii dornice de înnoiri sociale, în spiritul învăţăturii primite
în Colegiul N aţional Sf. Sava, sub îndrum area unor profesori de larg
orizont intelectual şi de înalt patriotism 8.
După term inarea studiilor liceale în Bucureşti (1862— 1869), tînărul
Georgian a urm at cursurile Facultăţii de litere pe care le-a absolvit
tot aici, prin teza susţinută la 12 octombrie 1872, cu titlul Salustius
(viaţa şi opera) 9.
Studiile universitare l-au adus în contact cu oamenii de ştiinţă ai
vremii, cărora el le va purta recunoştinţă tot restul vieţii : V. A. Urechia, A. T. Laurian, I. Zalomit, P. C ernătescu ş. a. Rezultatele pregătirii
universitare s-au evidenţiat în urm a concursului cîştigat în acelaşi an
— 1872 — pentru trei ani de studii la Paris, susţinuţi din fondurile
«Hillel Manoach».
In capitala Franţei, Georgian a rămas pînă în semestrul de iarnă
al anului 1875, frecventînd în aceşti trei ani (în şase semestre) cursurile
de la Sorbona, College de France şi £cole des Hautes Etudes.
A rhiva Bibliotecii Academiei Române conţine num eroase probe ale
aprecierilor pe care marii erudiţi ai Franţei le adresează doctorandului
român, ale căror prelegeri el le audiase cu toată sîrguinţa : A. Bergaigne,
M. Breal, Gaston Paris, A. Darmsteter. în această perioadă, el a ap ro 
fundat filologia clasică şi limbile romanice, gram atica comparată, limba
sanscrită şi literaturile orientale — în special cea sanscrită şi persană.
Astfel, în colecţia de m anuscrise a Academiei, alături de actele şi
corespondenţa pe care C. Georgian a întreţinut-o cu profesorii săi, g ă 
sim caietele cu note de curs, însemnări şi lucrări din această perioadă :
Nr.
crt.

Cota

Titlul şi alte menţiuni

Anul

Dimen
siunea

Fond Mss. iranceze
1.

78

2.

283

3.

110

4.

57

5.

58

6.

63
•

N o te s de cours : Egger, Janet, Caro, Etienne, Rossignol, Lenient, Boissier, Breal, Geffroy,j Martha 1872- -1873 152 ff
N o te s de cours
1872 1873 152 ff
N o te s de c o u r s ; Paul Janet — Histoire de la
philosophie allemande depuis Kant jusqu'â nos
jours
1873- -1874
Grammaire com paree — N otes de cours

98 ff

1873- -1874
1874- -1875

99 ff

Langues Romanes — N otes de cours — A. Darms
teter
1873- -1874

82 fi

Cours : melanges de philologie romane — Gaston 1874
Paris
21.1.- -25.11

41 ff

8. Vezi autobiografia anexată de autor lucrării susţinute ca teză.
9. Thâse de licenţia susţinută de C. D. Georgian, Bucureşti, 1872, 157 pag., redactată sub influent»
tezelor lingvistice italienizante ale lui I. Eliade Rădulescu,
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Nr.
crt.

Cota

Dimen
siunea

7.

64

Titlul şi alte menţiuni

Anul

Theorie des v o y e l l e s et leur origine en Rou *
main (langue appellee vuîgairem ent V alaque)
1874

27
14

8.

65

N o tice sur le mot «claritudo»

9.

67

Theorie d e s sons v o c a u x dans le langue Roumaine
•1874
vuîgairem ent a ppellee V alaqu e
f*
Etude des consonnes initiales b, p, d, t, f, v, s, 1,
m, n, r, dans les langues Romanes
1874

10.

68

1874

21
12

♦»
11.

107

12.

108

13.

59

Formation des mots en Sanscrit, Grec et Latin — 1875
29.IV-—24.VI 10
cours de Michel Breal

14.

62

Cours d'A bel Bergaigne sur la litterature
l'histoire de la litterature Indienne

li 12
1874 •
N o te s de cours : M. Breal — Les Tables Eugubiens 18 7 4 --1875 80
N o te s sur la d e d in a is o n Roumaine

et

24

1875

15.

66

16.

150

17.
i
18.

60

Cours de E. Egger (Sorbonne)

61

Cours de Gaston B o is s ie r : les Georgiques de Virgile, Livre IlI-e

29

N o te s de cours — M. B r e a l: Grammaire comparee (La grammaire latine en rapprochant le
latin de l'Osque et de l'Ombrion)

40

N o te s de cours — A. Darmsteter ( I : La Phone
tique + II : La Morphologie)

61

19.

20. *

85

90

N o te s pour l'etude des ve,rbes auxiliaires an Rou
1875
main

1875

N o te s sur le mot cri-bro-m

9

22.

103

N o te s de cours — Gaston Paris : Langue et litte
rature francaise de M oyen—Â ge
•
N o tes de cours — M. Breail (Philologie fratine)

23.

104

N o te s de cours — Gaston Paris

24.

105 ’ N o te s de cours — P. M a y e r : La flexion
vensale ; G. Paris : La phonetique fran^aise

21.

25.
26.
27.

91

106
109
111

28. .V, Varia 3
— Fond Arhiva
C. D. Georgian

«r 16
- 40

30
33

«•

31
pro

N o te s de cours
zende

A. A. Hovelaque : Grammaire

N o te s de cours
neque

G. Boissier : Le theatre de Se-

100 ff
133 ff
42 ff

N o te s dc c o u r s : Sur Horace

Cursuri şi lucrări din perioada de studii de la
Paris şi Leipzig
1872

6 ff
1876

Analiza acestor lucrări dem onstrează o intensă şi complexă activi
tate de studiu sub îndrum area celor mai proem inente personalităţi ale
vremii din capitala Franţei. La început el s-a acomodat cu greu, consi-
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derîndu-se chiar exilat, suferind cu greu depărtarea — după cum m ă r
turiseşte într-una din poeziile sale 10.
Entuziasmat de mentorii săi, în 28 aprilie 1875, el adresează o scri
soare M inisterului învăţăm întului de la Bucureşti, prin care îşi exprimă
h otărîrea de a-şi valorifica o parte a cunoştinţelor prin deschiderea
unui curs de limbă sanscrită — primul de acest fel în ţară şi printre p u 
ţinele din Europa.
Printre actele sale găsim : certificatul eliberat de A. Bergaigne b u r 
sierului român prin care atestă că, aşa cum îl cunoştea din timpul cursu
rilor sale de la «Ecole des H autes Btudes», «datorită unei înclinaţii
naturale şi unei munci organizate face progrese evidente în cunoaşterea
limbii sanscrite »11, ca şi certificatul prin care M. Breal arată «marea
sîrguinţă şi zelul» depus de Georgian la cursurile sale (inclusiv la College de France), şi că «prin lucrările scrise pe care ni le-a prezentat
asupra problemelor propuse, am putut constata progresele im portante
pe care le-a făcut în gram atica comparată» 12.
în'sfîrşit, fără a insista asupra tuturor aprecierilor, trebuie să con
statăm că, încununarea lor a fost realizată prin alegerea lui C. D. G eor
gian ca m em bru al Societăţii de lingvistică din Paris la 20 martie 1875,
în urm a recom andărilor scrise ale maeştrilor săi — A. Bergaigne şi
A. Darmsteter (calitate pe care Buletinul Societăţii de Lingvistică o anunţă
în nr. 13 din iunie 1875, pag. XIX — XX).
A ceste fapte probează autoritatea care i se recunoaşte nu numai
ca simplu s-tuden,t, ci exprimă şi un criteriu de valoare a activităţii sale
din acea perioadă.
Fiindcă avea nevoie de continuarea studiilor în Germania, el cere
aprobare să se transfere la Leipzig, unde îşi putea redacta şi lucrarea
10.

Din exil

In locuri depărtate, oftînd cu dor de ţară
La naţie străină eu solitar trăiesc
Oh, duce-mă-ţi în ţară
S-o văd frumoasă iar'ă
Căci în străinătate eu nu pot să trăiesc

Oh, unde e gîrliţa ce-adesea vizitam ?
Oh, unde sînt amicii cu care suspinam ?
Oh, unde este casa modestă, ţărănească
Unde-am trecut eu simplu viaţa coţpilărească ?

Duceţi-mă în ţară să-mi văd iubita mamă
Să văd surori, prieteni şi-un tată ce iubesc
Oh, duce-mă-ţi în ţară
S-o văd frumoasă iară
Căci în străinătate
Eu nu pot să trăiesc

De voi vedea eu iarăşi poetice sublime
Cum eu din depărtare în rugile divine
Mă văd numai cu mintea ce o frămînt puternic,
SS plece cu iuţeală, să nu mai fiu nemernic !

Şi-aici soarele varsă căldură şi lumină
Şi-aici naţia-i dulce, şi-aici e zi senină,
Dar duce-mă-ţi în ţară
S-o vfăd frumoasă iară
Căci în străinătate eu nu pot să trăiesc
11. Arhiva Georgian, III, 37.

Oh, duce-mă-ţi în ţară
S-o văd frumoasă iară
Căci în străinătate eu nu pot să răiesc

12. Ibidem, III, 36.

Paris, 10 noiembrie 1872 2.10/6 din zL
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într-o limbă m o d e r n ă 13. Cu sprijinul profesorului I. Z a lo m it14 s-a
transferat în semestrul de iarnă 1975 de la Paris la Leipzig, continuîndu-şi studiile cu alte mari somităţi ale Occidentului : Curtius, Leskien,
Hubschmann, Brockhaus, Iacobi şi W undt, pînă în anul 1876.
Din această perioadă datează lucrările din colecţia de manuscrise
germ ane a Bibliotecii Academiei R. S. România (Bucureşti) :
Cota 38 : N otele cursului de gram atică com parată a limbilor baltoslave, după expunerile lui Leskien, 1875— 1876, 92 ff ;
Cota 37 : Note după comentariile lui C. Curtius despre limba lui
Homer în Iliada ;
Cota : A rhiva Georgian IV — V aria 1, Glosar după drama sa n 
scrită clasică M reehakaţika (Căruţa de pămînt ars) atribuită regelui
Sudraka, predată la cursurile ţinute de Brockhaus.
Idem — III, Acte, 41—42 ; date despre cursul de gram atică veche
persană şi explicaţii despre textele cuneiforme din explicaţiile profe
sorului Hubschm ann ;
Idem — II, mss. 22 ; Leskien — Verglichende Gramatik der lithuanischen Sprache.
Toate acestea probează evantaiul larg al cunoştinţelor lui C onstan
tin D. Georgian, precum şi posibilităţile sale de a aborda tema de s tu 
diu în care se angaja.
Şederea la Leipzig nu-1 desparte definitiv pe vechiul student de
Paris şi corespondenţa sa cu A. Bergaigne 15 probează că «docta G er
manie», acel «mare laborator de studii orientale», spre care îl în d ru 
mase M. B r e a l16, nu-1 atrăgea în egală măsură.
Metodic în studiu, Constantin Georgian era însă, încă de la venirea
sa în Germania în toamna anului 1875, interesat de finalizarea studiilor
sale prin teza de doctorat. în acest sens el a obţinut aprobarea profeso
rului Lage — procancelar al Facultăţii de filozofie din Leipzig — pentru
o teză cu subiect din filologia romanică «Despre istoria limbii ro 
mâne» 17.
In anul 1876, în urma susţinerii tezei, care avea să însemneze prima
operă ştiinţifică de istorie a limbii române cu metodologia de cercetare
a lingvisticii moderne, Constantin D. Georgian a obţinut titlul de doctor.
Pentru im portanţa acestei opere în istoria culturii române, vom reveni,
în continuarea biografiei sale, cu o analiză detaliată.
După susţinerea tezei, se părea că lui Constantin Georgian i se va
deschide perspectiva unei vieţi în care să-şi valorifice din plin cunoş
tinţele. In faţa noii situaţii, Georgian se prezintă însă dezarmat : «Sînt
teribil de neliniştit — scrie el în ţară — şi ziua şi noaptea, nu mă gîndesc decît la viitorul meu în Bucureşti. Sînt disperat : timpurile sînt
■■—*
13. Cf. Arion Roşu, op. cit., pag. 100—101.
14. Ibidem, op. cit.
15. Arhiva Giorgian, .III, Varia, 1.
16. Ibidem , III, Acte, 76.

17. Mss. fr. 115 + 112.
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grele, totul es.te m iz e rab il.. . Mă gîndesc la anii tinereţii mele care s-au
dus inutil . . . şi nu mi-am putut asigura o situaţie .. . Cred că, ajuns la
Bucureşti, am să mă retrag într-o mănăstire...» 18.
\
Constantin Georgian nu înfrunta însă o situaţie m aterială indivi
duală, cu reveria acelui «pămînt drag care se num eşte Franţa», fiindcă
Europa intrase din anul 1874 în criză economică printr-o puternică d e
preciere m onetară. La aceasta se adaugă elem entele de instabilitate
po/
litică din confruntările continentale, accentuate treptat în zona est-europeană spre conflictul arm at ruso-turc din anul 1877, cînd România era
interesată pentru obţinerea independenţei sale de stat.
Din autobiografia sa 19 cunoaştem că, prin familie, el aparţinea unei
pături sociale puţin avute şi toate realizările sale profesionale erau ob
ţinute numai ca rezultat al unei munci susţinute. în orizontul său de
familie nu intrau decît condiţiile unei vieţi neîndestulate — aşa cum
se desprinde limpede din poezia pe care am reprodus-o, «Din exil», mai
valoroasă prin informaţiile biografice şi despre starea lui psihică, decît
prin calităţile ei poetice.
A ceastă situaţie a lui Constantin D. Georgian ne aminteşte de un
alt bursier român, plecat în toamna anului 1875 la Paris, mai valorificat
de exegeţii istoriei noastre culturale : A lexandru Lambrior. Fiu de boeri
de rangul al doilea (tatăl fusese pitar, şi mama fiică de vistier al doi
lea), bucurîndu-se de sprijinul lui Titu Maiorescu, el trăia în compania
prietenul său Gh. Panu şi a lui N. Xenopol. Astfel, la înapoierea
în ţară la sfîrşitul anului 1878, Lambrior a avut o cu totul altă atm os
feră, mult mai stabilă 20, decît Georgian.
Constantin Georgian, d u p ă 1cum visase încă de la Paris, era pregătit
ca la înapoierea în ţară, să antreneze o largă activitate academică, de
ritmul şi profunzimea celor în care petrecuse patru ani de studii în
străinătate. Numit suplinitor la Seminarul Central din Bucureşti pentru
catedra de limbă l a t i n ă 21, tînărul doctor în filologie face demersuri
pentru deschiderea unui curs liber de limbă sanscrită. Memoriul detaliat
pe care-1 regăsim la A rhivele Statului din B u c u re şti22 conţine propuneri
concrete, într-o viziune com paratistă a cărei necesitate o prezintă ca
evidentă, în studiul limbilor clasice de nivel universitar.
Ca urmare, în paralel cu predarea limbii latine elevilor cursului
superior de la Seminarul Central, Georgian obţine autorizaţia M iniste
rului Instrucţiunii în 9 noiembrie 1876 pentru un curs (facultativ) —
acela de limbă sanscrisă — la Facultatea de litere din Bucureşti. N u 
18. Mss. fr. 5102, ff. 33-34.
19. Cap. V.
20. Cf. I. C. Chiţimia, Alexandru Lambrior, în cap. «Folclorişti de metodă şi complexitate şd ăţifică» din «Istoria literaturii române», Edit. Academiei R.S.R. Bucureşti, 1973, voi. III, pag. 847 —861
21. Cf. Arhiva Georgian, Ms. III, Acte, 47 ; V. şi op. cit., în nota 2, pag. 43.
22. Fondul Ministerul Cultelor şi al Instrucţiunii Publice nr. 3164/1876, ff. 167, 177, 234 —255 r
Arhiva Georgian,. Mss. III, Acte 81—82.
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mirea lui Georgian este m arcată de revista Columna lui Traian din
acel timp 23 — complementar unui alt curs facultativ — acela de filo
logie com parată — pe care-1 preda B. P. H aşdeu din octombrie 1876.
In colecţia de manuscrise a Bibliotecii Academiei R. S. România
din Bucureşti, aflăm num eroase urme ale pregătirilor făcute de Georgian
pentru acest curs în care îl avea ca partener universitar pe B. P. Haşdeu.
A rhiva Seminarului Central înregistrează însă demisia suplinitoru
lui Georgian în luna noiembrie 1876, deoarece, aşa cum .anunţa «Moni
torul Oficial», fusese numit secretar al Agenţiei Diplomatice a Româ
niei din Berlin 24.
Astfel, în 8 noiembrie, Georgian părăseşte ţara pentru a reintra în
atmosfera de studiu, aşa cum şi-o dorise, reîntîlnindu-şi m aestrul său
berlinez — profesorul W eber — reputatul indianist. Relaţiile apropiate
întreţinute cu el sînt redate sub titlul «O ceaşcă de ceai la Profesorul
Weber», într-unul din manuscrisele sale din arhiva de la Bucureşti
(II, nr. 18).
In acest timp, România era tot mai mult angajată în tensiunea e v e 
nim entelor balcanice, disputele ruso-turce devenind din ce în ce mai
acute. Anul 1877 evolua cu noi premise politice pentru aspiraţiile ro 
mânilor la independenţa de stat. De la Berlin, Constantin Georgian «ca
adevărat fiu al României» doreşte să-şi slujească ţara şi trimite în
aceste zile de tensiune o scrisoare Ministrului Instrucţiunii Publice din
B u c u re şti25. A ceastă scrisoare, pe lîngă informaţiile biografice pe care
le conţine, prezintă şi dimensiunile spirituale ale patriotului aflat d e 
parte de ai săi :
19/31 martie 1877
Domnule Ministru,
Subsemnatul, fost profesor suplinitor de limba latină şi română la
Seminarul din Bucureşti, cursul superior, am avut onoarea a vă înainta
m noiembrie trecut demisia din acel post ce-mi fâcuseţi onoarea a-mi
încredinţa, pentru a mă duce la Berlin, in calitate de secretar diploma
tic. Scopul plecării mele însă, Domnule Ministru, era, după cum am
avut onoarea a vă indica chiar prin demisia mea, de a copia nişte m a 
nuscrise sanscrite de la biblioteca din Berlin, care încă nu sînt editate
şi cu materialul adunat să mă întorc în ţară, ca apoi, cu slabele mele
cunoştinţe, ca adevărat fiu al României, să-mi slujesc ţara. După o şe 
dere de patru luni la Berlin, mi-am terminat lucrarea. Fiindcă postul
de secretar diplomatic nu era decît un pretext pentru studiile mele,
acum îmi devine imposibil şi cunoscînd înaltele sentim ente ce aveţi
23. Pag. 480.
24. Nr. 261, 23 nov./5 dec. 1876, pag. 6313.
25. Arjtiva Georgian, III, Acte, 79.
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pentru Instrucţiunea în România, mi-am permis a vă scrie şi a vă anunţa
cu profund respect că renunţ la postul ce ocup actualmente, îndată ce
Domnia Voastră aţi binevoi să-mi anunţaţi că se găseşte ocazia ca să
utilizaţi cunoştinţele ce am dobîndit în Franţa şi Germania cu cheltuie
lile statului şi despre care am dat probe măgulitoare pentru mine în
scurtul spaţiu în care am profesat.
In aşteptarea - unui răspuns, daţi-mi voie Domnule Ministru a mă
subscrie, prea plecatul şi supusul D-tre servitor,
Dr. Georgian
Neustădtrichekirchstrass 6 B

M anuscrisele sanscrite despre care aminteşte Georgian reprezintă
tratatul de poetică al înţeleptului indian M ichva Bhanudatta intitulat
Rasamanjari (realizat în secolul al XlV-lea). Copiile transrise de G eor
gian se află la B u c u re şti26 şi reprezintă prima operă literară indiană,
cu caractere sanscrite, care a intrat în ţară 27.
în aşteptarea răspunsului de la Bucureşti, Georgian a încercat să
deschidă un curs de limba rom ână la U niversitatea din Berlin. I s-a
aprobat propunerea şi a predat limba şi literatura rom ână la «Acade
mia de filologie modernă», condusă de Herrig. Lecţiile sale, completate
cu incursiuni în istoria românilor, au fost apreciate şi publicate în
ziarele germ ane cu comentarii asupra program ului de curs.
Toată această activitate a tînărului secretar diplomatic al Agenţiei
Române din Berlin se desfăşura pe fundalul evenim entelor de mare în
cleştare în care se afla ţara sa : în luna aprilie 1877, România anunţase
mobilizarea generală, iar în 9/21 mai, proclamase independenţa de stat.
A cţiunea de mari dimensiuni, urm ărind înlăturarea dominaţiei oto
mane, era, prin tradiţia de luptă a poporului român, o dorinţă cu vîrsta
de multe secole. Astfel, trecerea Dunării de către arm atele române la
16/28 iulie 1877 concentra în lupta deschisă elanul cej mai puternic al
maselor.
Revenit în ţară, îl regăsim pe Georgian redeschizînd — în ziua de
30 octombrie — cursul început cu un an în urmă la U niversitatea din
Bucureşti, din nou alături de comparatistul B. P. Haşdeu, curs cu titlul
Importanţa studiului limbii sanscrite 2S. Şi, printr-o coincidenţă de dată.
în 28 nov./lO decembrie, pe cînd trupele române ocupau Plevna (învingînd arm atele otomane), prin ordinul cu nr. 12.533 «se numeşte pro
fesor suplinitor la latinesce curs superior d. C. D. Georgian, care mai
fusese şi înainte» 29 la Seminarul Central. De acum, profesorul avea să
intre în constelaţia pedagogică a unor colegi de prestigiu (Erbiceanu.
G îrboviceanu ş. a.) pentru o bună parte a vieţii sale.
Pe plan politic general, România ieşise învingătoare şi, pe frontu.
de luptă, în 23 ianuarie/4 februarie 1878 războiul se încheia de fapt pr:r.
26. Arhiva Georgian, II Mss. 15 : Rasamanjari — ediţie critică ; Ms. 16 Rasamanjari — texi rr
bhasha ; Ms. 17 : Rasamanjari — notă pentru introducerea la ediţia critică.
27. Amănunte asupra atmosferei de studiu din epocă şi despre opera lui Bhănudatta a se vedea
Ion Dumitriu-Snagov — India, Meridianul Gandhi, cap. «Punţile continentelor», Bucureşti, 1977.
28. Arhiva Georgian, I Mss. 3.
29. Vezi lucrarea citată în nota 2, pag. 144.
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armistiţiul cerut de otomani, înfrîngerea urmînd s-o recunoască formal
prin sem narea păcii la San Ste.fano în 19 februarie/3 martie 1878, confirmînd independenţa de stat a României.
~ în acest entuziasm al victoriei finale are loc în Bucureşti sărb ă
torirea zilei Seminarului Central de la 30 ianuarie cînd îi revine şi
tînărului profesor obligaţia de a conferenţia.
La Biblioteca Academiei, manuscrisul lui Georgian intitulat Princi
piile universalităţii religiei c r e ş tin e 30 evocă prin grafia ordonată cla
ritatea intenţiei conferenţiarului : corelarea prin lingvistică a noţiunilor
de bază în comparatismul religios, sau, în terminologia modernă, promovînd ideea unor elemente fundam entale de ecumenistică, descifrate
cu ajutorul metodelor moderne ale lingvisticii.
Lucrarea, tipărită ulterior la B u c u re şti31, constituie o noutate în
epocă şi-l recom andă din^nou pe autorul ei, la înălţimea erudiţei sale,
prin aplicarea metodei comparatiste în istoria religiilor.
Anul 1878 era pentru Georgian, în idealurile generale de viaţă ale
ţării independente, un an plin de speranţa înfiinţării catedrei universi
tare de mult dorită. N ădejdea lui, argum entată printr-un memoriu
adresat la data de 19 decembrie 1878 32, părea să fie împlinită cu atît
mai mult, cu cît colegul său B. P. Haşdeu se titularizase chiar atunci
la catedra unde ţinuse cursul de filologie comparată.
Propunerea lui C. D. Georgian nu a fost aprobată, încît el a rămas
să continue acelaşi curs de sanscrită, predat facultativ şi în anii 1878
şi 1879.
A ctivitatea didactică la catedra de la Seminarul Central se desfă
şura cu rezultate favorabile : prin ordinul nr. 2873 din 12 martie 1879,
C. D. Georgian este numit titular.
Din acelaşi an, datează şi manuscrisul unei lucrări despre Seneca şi
Marc Aureliu (31 ff.)33, o frumoasă sinteză — printre primele de acest
- fel în epoca sa — dem onstrativă însă pentru felul cum Georgian îşi
împletea activitatea sa didactică cu aceea de cercetare, atît la Semi
narul Central, cît şi la Universitatea din Bucureşti.
Rămas ca titular de catedră la Seminarul Central pînă în anul 1886,
C. D. Georgian îşi continuă activitatea (mai puţin aceea din cadrul uni
versităţii). în această perioadă, găsim printre absolvenţii pe care i-a
pregătit unele figuri proem inente c a : Ilarion Velculescu 34 în 1881 (ul30. Arhiva Georgian, I, Mss. 4, 151 ff.
31. Tipografia curţii, 1878, 32 pag., cu sprijinul lui Ion Andreian.
32. Arhiva Georgian, III, Acte, 80 : «Importanţa studiului limbii sanscrite, sora cea mai mare a
limbilor clasice, este apriori probaţfă prin mulţimea catcdrelor ce-i sînt consacrate în docta şi econoama
Germanie.
. . . Astăzi aşadar, Domnule Ministru, cînd universitatea noastră are o catedră de filologie com
parată, absenţa unei catedre de limba sanscrită este pe atît de neînţeleasă, pe cît de regretabilă. . . Plin
de speranţă şi încredere, vin cu cel mai profund respect a vă ruga ca, prin crearea unei catedre de
limba sanscrită, să înălţaţi prestigiul universităţii, lipsită pînă acum de mentorul ei cel mai indispen
sabil şi cel mai frumos ornament».
33. Lucrarea a fost publicată în revista «Ortodoxul», 1880, pag. 239—252 sub semnătura Drg.
34. Ilarian Velculescu (n. 1857) a plecat în noiembrie 1887 la Facultatea de filozofie din Leipzig
pentru studii doctoralc, avînd printre profesori pe acelaşi Weber cu care studiase şi Georgian (nu este
B. O. R. -

15
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terior director al Şcolii Norm ale din Cîmpulung-Muscel), arhiepiscopii
M elhisedec Ştefănescu şi Sofronie Vulpescu, profesorul Petru Gîrboviceanu (pe care l-a avut apoi coleg la Seminar) în anul 1883, arhiepis
copul M eletie Dobrescu în anul 1884.
Din activitatea lui Georgian regăsim printre manuscrisele sale :
1) Recenzie la lucrarea lui Al. Lambrior : Biblioteca instructivă — Carte
de citire (Bucăţi alese cu litere chirilice în deosebite veacuri) cu o in 
troducere asupra limbii rom âneşti (Iaşi, 1882) 35; 2) Civilizaţiunea antică
clasică şi a le x a n d r in ă 36.
O im portanţă deosebită trebuie acordată urm ătorului f a p t : în 1882,
C. D. Georgian preda la Seminarul Central un curs de istoria limbii
rom âne după teza sa de doctorat din anul 1876, ceea ce dem onstrează
că, în practica sa pedagogică, se folosea de textul redactat la Leipzig
şi-l preda la catedră, prom ovînd ideile de apărare a limbii cu aceeaşi
consecvenţă pe care o susţinuse şi în universitatea din «docta G er
manie» 37. A ceastă probă dem onstrează că savantul român se afla în
prima linie a luptei ideologice pentru apărarea drepturilor poporului
său privind unitatea şi continuitatea lui istorică în spaţiul naţional.
Din evoluţia sa profesională găsim urm ătoarele date :
în anul 1886 este m utat prin ordinul nr. 4803 de la Seminarul C en
tral (unde răm îne totuşi ca suplinitor) la Colegiul N aţional Sf. Sava.
în anul 1887, prin ordinul nr. 1286 este muta.t din nou la Seminar (în
locul lui, la Colegiu, trece prof. I. Bogdan). în anul 1890 sînt înregistrate
două mutări : prin ordinul nr. 5113 din 28 mai este trecut la Liceul Lazăr
(la cerere) şi prin ordinul nr. 9180 din 1 septembrie este adus din nou
la Seminarul Central. în anul 1892 C. D. Georgian trece definitiv la Li
ceul Lazăr unde v a răm îne tot timpul, pînă în anul 1904 38 şi-l găsim
m enţionat în corpul profesoral al lic e u lu i39.
Din această perioadă, prin informaţiile autobiografice ni se prezintă
angajat într-o dispută de lungă durată cu directorul liceului — V. D.
Păun — care dădea «probe de grandom anie şi tulburare sufletească» 40.
Din aceleaşi surse aflăm că Georgian era un obişnuit al discuţiilor din
berăria lui Ion Luca Caragiale îm preună cu dr. Neagoe, comercianţii
V. Orghidan şi I. Boroş, prof. D. C. Drugianu şi cu alţi oameni de cul
tură din epocă.
M anuscrisele lui Georgian atestă o bogată şi susţinută activitate a
sa în domeniul orientalisticii.
exclus ca în orientarea lui Ilarian Velculescu spre Leipzig să fi jucat un rol şi fostul lui profesor C. D
Georgian). Teza de doctorat susţinută de I. Velculescu în 1892 a fost pregătită sub îndrumările profe
sorului Massimus, cu titlul «Metoda de predare a lui Locke»' (germ. în orig.).
35. A rhiva Georgian, I, Mss. 5, 55 ff.
36. Idem , III, Mss. 14, 1883, 38 ff.
37. In colecţia de manuscrise a prof. Gh. Cardaş (Bucureşti)! se (păstrează şi astăzi voi tras'
intitulat Despre lim ba română — Din cursul făcut de Dl. Dr. Georgian elevilor cl. VI ai Sem m arjizL
Central din Bucureşti pe la 1882 — şi m enţiunea : Proprietatea mea Gr. Creţu, 1884, ianuarie, 32 pa$.
38. Decedează la 26 noiembrie 1904 (Actul de deces nr. 6407/26.XI.1904 din Arhiva Sectorului I —
Bucureşti), din cauza unui antrax (după unii pe teren diabetic — cf. A. Roşu, op. cit., p. 116).
39. Cf. Monografia Liceului «Gh. Lazăr»- din Bucureşti (1860—1935), Bucureşti, 1935.
40. Arhiva Georgian, III, Acte, 84.
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La 19 noiembrie 1887 conferenţiază la Seminarul Nifon M itropolitul
din Bucureşti despre Locul şi importanţa literaturii vedice în istoria ci
vilizaţiei 41, continuînd tem atica lecţiilor predate altădată la U niver
sitate.
In anul 1888, în perioada martie-aprilie, C. D. Georgian realizează
o nouă prem ieră în istoria literaturii rom âne : traduce din sanscrită
două pasaje din M ahabharata = Savitri şi Nala şi D a m a y a n ti42.
V ersiunea în proză este plină de prospeţim ea interpretării textului de
bază, cu influenţa evidentă a frazei sanscrite. Savitri (cîntările 1—7) ca
şi Nala şi Damayanti (cînturile 1—26) aduc în peisajul literaturii rom âne
ineditul indian, care atrăsese atenţia întregii lumi. Şi, dacă după cinci
ani, în 1893, George Coşbuc se lăsase copleşit de cîntul IX din Legenda
lui Nala, a celei mai pure legende de dragoste din vechea literatură
indiană, cu atît mai apreciabilă este opera lui Georgian care cuprinde
o largă arie a M ahabharatei, ca una dintre puţinele noutăţi de traducere
realizate în literaturile Europei.
A ngrenat în marile sale pasiuni, Constantin Georgian n-a lăsat
însă ca succesul traducerii din literatura indiană să răm înă fără com
pletare. In anul următor, 1889, el a tradus din' limba persană, tot ca
premieră, fragmente din opera lui Omar Khayam. M anuscrisul poartă
drept titlu Scepticismul în Persia în secolul X I şi X I I : Omar K hayam 4S,
reprezentînd titlul uneia dintre conferinţele ţinute de el în acelaşi an.
Anii urm ători (pînă în 1894) se înscriu în preocupările lui G eor
gian prin noi r e a liz ă r i: traducerea integrală a Crestomaţiei persane a
lui Pizzi (traducere încheiată la 1 februarie 1894), cuprinzînd versuri
din Djami (Yusuf şi Zalikha), Hafez (Divanul), Khaqani (Divanul), Nizami
(Iskandarname) şi Ferdousi (Ş a h n a m e )u . Pătrunderea în aria vastă a
limbii şi literaturii persane adaugă cărturarului rom ân o altă dim en
siune a erudiţiei sale şi-l prezintă as.tfel printre cei mai luminoşi în v ă
ţaţi ai sfîrşitului secolului al XlX-lea şi, deşi una dintre figurile tăcute
ale istoriei României moderne, el îşi merită locul printre pionierii de
frunte ai culturii româneşti.
Toate datele din v iaţa şi activitatea lui Constantin D. Georgian p re 
zentate mai înainte au rolul de a reconstitui epoca şi relaţiiile în care
el a evoluat cu modestia care şi-a găsit expresie dincolo de limitele
acceptabile ale personalităţii obişnuite. Dispărînd în aceste condiţii,
amintirea lui a rămas circumscrisă la generaţiile cărora le-a fost mentor,
preluîndu-i rezultatele cercetărilor ştiinţifice ca adevăruri banale şi in 
discutabile. Astfel uitarea se aşternea asupra numelui său şi urmaşii,
căutîndu-i manuscrisele, s-au deprins ca, negăsindu-le o bună bucată
de vreme, să le considere definitiv pierdute. A şa se explică faptul că
Georgian, rămas pînă astăzi la confluenţa dintre modestia excevisă şi
uitarea celor din jur, nu şi-a reluat locul pe care l-a avut în epoca sa.
Este tot atît de ad ev ărat că, treptat, cercetătorii i-au căutat continuu
opera şi au încercat să-i reconsidere personalitate^, reuşind a-1 identi
41. Ibidem, II, Mss. 14, 48 ff.
43. Ibidem, II, Mss. 14, 35 ff.

42. Ibidem, I, Mss. 6, 136 ff.
44. Mss. 5103, 5104.
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fica pe aria de studii orientale ca unul dintre fondatorii indianisticii.
Nimeni nu s-a ocupat însă de C. D. Georgian ca filolog român com pa
ratist, ale cărui cunoştinţe de orientalistică constituiau elem ente de
bază pentru fundam entarea culturii române. Astfel, lingvistul cu cele mai
avansate principii ale ştiinţei epocii interpreta fenomenele de limbă şi
istoria propriului său popor.
Cu o acribie extremă, Arion Roşu i-a cercetat' şi clasat lucrările
manuscrise, făcînd lumină în num eroase ascunzişuri ale arhivei re g ă 
site 45. A supra lucrărilor de istorie şi lingvistică, cercetările exegetului
au rămas infructuoase şi scăpîndu-i unele elem ente esenţiale, orice re 
considerare în acest plan i-a devenit ineficientă. Regăsirea unora dintre
lucrările lui Georgian în domeniul lingvisticii romanice şi studiile lui
asupra limbii române 46, corelate cu partea a dona a tezei de doctorat
(imprimată cum am văzut în anul 1876), nu perm iteau formularea unor
concluzii, elocvente. Pentru aceea, A rion Roşu, căutînd să rezolve pata
albă din lucrările lui Georgian, s-a văzut nevoit să afirme asupra «dizertaţiei sale depuse în manuscris la U niversitatea din Leipzig», u rm ăto a
rele 47: «A reuşit să tipărească numai partea a doua a tezei sale, aceea
care tratează despre vocalismul limbii române. Sumarul primei părţi,
rămasă îngropată pentru vecie între hîrtiile sale, ne este cunoscută,
fiindcă autorul tipărise tabla generală de materii în fruntea tezei sale
apărută în limba franceză, la Bucureşti, în anul 1876. Precizăm că, în
dosarele conservate la Biblioteca Academiei, nu am găsit textul acestei
teze. Reconstituirea primei părţi a operei, netipărite, ne este uşurată de
filele şi paginile disparate identificate de noi printre hîrtiile lui G eor
gian».
Reproducem în continuare şi nota sa :
«Cf. opiniile autorizate asupra tezei în Ms. 5102 f. 125 (A. Darmsteter, 1876) ; Romania VI (1877), pag. 147— 148 (Gaston Paris) ; Kuhns
Zeitschrift XXIV (1879), pag. 183— 184 (Fr. Neumann). Georgian în
suşi examinase posibilitatea publicării textului tezei sale în Zeitschrift
fur românische Philologie (prima parte a lucrării) şi în Romania (partea
a doua). A se vedea în legătură cu această chestiune scrisorile primite
de la A. Ebert şi M. Gaster în Ms. 5102, f. 66 şi 109— 112».
Arion Roşu ajunge apoi la urm ătoarea concluzie, formulată in
acelaşi loc :
«învăţatul, revenit în ţara sa după aproape patru ani de studii la
Paris şi la Leipzig, intră la Bucureşti, în lupta pentru carieră, sub aus
picii nenorocite».
Ne permitem să anticipăm, în acest loc, că Georgian a cărui p re
gătire şi capacitate profesională am văzut că era de o uriaşă comple
xitate — găsise încă la Leipzig acele «auspicii nenorocite» şi încă c ir
partea unora dintre susţinătorii citaţi mai sus.
Studiul nostru are la bază regăsirea manuscrisului întregii teze
doctorat a lui. Georgian la Biblioteca Academiei (Bucureşti) în Co/eo:-c
45. Op. cit.

46. Vezi lista lucrătorilor de la Paris

47. Op. cit. pag. 104
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de manuscrise franceze chiar între lucrările pe care Arion Roşu le-a
cercetat pînă în anul 1966 cînd a publicat studiile citate.
Cercetările noastre au stabilit urm ătoarele :
1. In fondul de m anuscrise franceze, la cota 115, se află prima parte
a lucrării de doctorat — respectiv Btude historique et critique sur le
Roumain, înregistrat sub titlul Introducţiune critică şi istorică la stu 
diul limbii rom âneşti.
Volumul este num erotat : 1— 163 folii, textul manuscris cu cerneală
neagră, pe hîr.tie velină îngălbenită de dimensiunile 16X22 cm.
2. In acelaşi fond, cota 112 se află cea de a doua parte a lucrării —
respectiv Btude pour le Doctorat present£e ă la Facult& philosophique
de Leipzig, după titlul scris de autor pe pagina num erotată cu cifra 1.
Volumul, are pe folia a doua, num erotată cu cifra 2, dedicaţia : D om nu
lui Ion Zalomit, rector al universităţii, m em bru al Consiliului Superior
al Instrucţiunii Publice, profesorul m eu de filozofie la Facultatea de li
tere din Bucureşti.
Domnului A rsene Darmsteter profesorul m eu de Limbi romanice la
«£coie des Hautes Etudes» din Paris.
Folia 3 (r + v) cuprinde Prefaţa (al cărei text este cel publicat la
începutul volumului tipărit în 1876).
La folia 4 începe textul, manuscris cu aceeaşi cerneală neagră, pe
aceeaşi hîrtie velină îngălbenită şi de aceleaşi dimensiuni ca şi Ms.
francez 135. Foliile sînt num erotate în continuare, începînd de la 164
şi terminînd cu 308 (incluzînd bibliografia şi tabla de materii — ff.
309—310, iar, în continuare, num erotate ff. 299 şi 300 : Viaţa autorului).
3. Teza de doctorat a fost redactată unitar, scrisă pe aceaşi hîrtie,
cu aceeaşi cerneală şi num erotată de la fo 1 pînă la fo 312.
4. Pregătind numai partea a doua pentru tipar (mss. francez 112)
deci ff. 164—308, a adăugat un început ad-hoc, alcătuit din pagina de
titlu, pagina de dedicaţie şi prefaţa (care nu intrau în prima formă a
numerotării).
5. Pentru necesităţi editoriale conforme cu normele de redactare
a tezelor de doctorat, autorul a trebuit să introducă autobiografia scrisă
pe altă hîrtie şi cu cerneală albastră la ff. 299—300, modificînd num e
rotarea bibliografiei astfel : ff. 299 bis, 300 bis, 301—308.
Avînd acum în faţă întreaga lucrare, problema cea mai firească
este aceea de a-i analiza conţinutul şi de a evidenţia scopul urm ărit de
autorul ei prin tem atica aleasă. Dar înainte de a trece la analiza operei,
se impun a fi prezentate cîteva elem ente de epocă :
1.
Cadrul istoric. — La începutul studiului nostru am prezentat pe
scurt situaţia în care naţiunea română era nevoită să-şi afirme dreptu
rile sale în teritoriul unde îşi avea originea şi unde se dezvoltase con
tinuu. Contestatarii acestor drepturi elementare, căutînd a alimenta cu
baze doctrinare asuprirea politică, se ascundeau — cum am afirmat —
încă din 1774 sub diferite formule pseudo-istorice. Şi, printr-o bizară
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întîmplare pentru C. D. Georgian, ele apăruseră pentru prima dată la
Leipzig sub sem nătura lui Ioan Thunmann, continuînd în A ustria şi
revenind în cea mai stringentă actualitate tot la Leipzig sub -sem nătura
lui R. R6sler, prin lucrarea de referinţă din Studiul istoric şi critic asu
pra limbii române : Die Griechischen und Tiirkischen Bestandtheile in
Rumânischen, Wien, 1865 şi ultima lucrare apăruta la Leipzig în anul
1871 : Romănische Studien, Untersuchungen zur ălteren Geschichte
Româniens.
Este evident aşadar că Leipzig era locul de maximă intensitate a
atacurilor antirom âneşti şi focarul organizat, care-i oferea lui G eor
gian cele mai puţine şanse de cîştig, în lupta pe care şi-o propusese
printr-un atac frontal cu lucrarea sa de doctorat.
Sigur că, lucrarea pe care el deja o redactase, era proiectată —
după cum anunţă în prefaţa volum ului publicat în 1876 — pentru o carte
mai mare, dar, aşa cum era scrisă, avusese aprecierea (ca valoare şti
inţifică) a procancelarului universităţii, profesorul Lange.
Că lucrarea se dovedise mai mult decît corespunzătoare titlului aca
demic o dem onstrează faptul că ea a servit scopului doctoral numai
prin partea a doua : Despre vocalismul limbii rom âne,. acceptată de
«augusta universitate». Dar scopul lui Georgian nu era numai cel doc
toral, ci «o carte de informare, o carte care-şi propune să prezinte limba
română aşa cum este ea, romaniştilor străini». Este deci de reţinut
faptul (şi subliniem aceasta) că se simţea nevoia ca romaniştii străini
să cunoască limba rom ână aşa cum este ea.
N eputînd să-şi tipărească în teza de doctorat şi prima parte (cea
polemică şi critică), din cele m enţionate în prefaţa politicoasă, transpar
totuşi motivele acelei cauze restrictive, sub o formă demnă, pe care
Georgian 'le arată i n d i r e c t :
a) Publică sub formă de tablă de materii un rezumat al întregii părţi
in,tn.
b) Cea mai m are parte din prefaţă o dedică aceleiaşi părţi, despre
care ne atrage atenţia în mod d i r e c t : «Legăturile dintre cele două părţi
sînt fie foarte strînse, fie nule — după punctul de vedere adoptat».
(subl. n.)
Din această formulare reiese clar deci că avuseseră loc nişte dis
cuţii anterioare, în care se adaptaseră puncte de vedere diferite şi care
au făcut să se hotărască, împotriva voinţei sale, tipărirea numai a celei
de a doua părţi, considerînd-o fără legătură cu prima şi suficientă pen
tru obţinerea titlului de doctor.
'
c) Soluţia acceptării numai a celei de a doua părţi nu este satis
făcătoare, şi este exprim ată iarăşi cu limpezime logică în finalul ace
leiaşi prefeţe : «autorul îşi propune totuşi (subl. n.) să publice şi prime
parte, de îndată ce împrejurările îi vor fi favorabile».
Şi cu siguranţă că Georgian, aşteptînd îm prejurări favoraSile, se
gîndea la o altă atmosferă politică decît aceea a anului 1876, cînd
Germania şi A ustro-U ngaria formau un front comun şi nu agreau acţiu
nile României de obţinere a independenţei de stat de sub dominaţia
otomană. Pentru aceste motive se justifică poziţia lui Georgian de cozA
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tinuator al luptei pentru apărarea limbii rom âne şi pentru a-i înlătura
pe denigratorii istoriei românilor în scopul menţinerii asupririi în p ro 
pria lor ţară (denigratori care din păcate aveau centru de greutate chiar
în Leipzig). Dar, în acelaşi timp se justifică şi condiţiile istorice în
care el era nevoit să-şi prezinte lucrarea în faţa universitarilor leipzigani, dornici să-i scoată din circulaţia ştiinţifică argum entele for
m ulate în prima parte a lucrării.
Totuşi, prin poziţia sa, formulată în prefaţă, şi prin rezum atul p ri
mei părţi publicat în fruntea tezei, el nu a rămas în domeniul strict al
specialităţii fonetice, ci a luat în mod oficial a.titudine şi şi-a afirmat
poziţia faţă de adversarii de la înălţimea catedrei universitare.
2.
Cadrul metodologic. — Constantin D. Georgian a cunoscut şi a par
ticipat în perioada studiilor sale la confruntări memorabile în istoria
lingvisticii, chiar în cetăţile de mari dispute : Paris şi Leipzig.
Lingvistica com parată atinsese anterior, prin Friedrich Diez (1794—
1876) extensia maximă în aria limbilor romanice şi numele lui îl întîl
nim în opera lui Georgian prin num eroase referinţe. M arele lingvist
germ an preluase metodologia cu tradiţia de tutelă a limbii sanscrite
asupra lingvisticii indoeuropene şi o adaptase în studiul limbilor r o 
manice, creînd un curent puternic. Concepţiilor lui Friedrich Diez i se
aliniaseră, în cercetările lor, num eroşi specialişti. Dar, în ultimii ani ai
vieţii lui Diez, lupta pentru em anciparea lingvisticii de sub autoritatea
absolută a sanscritei şi redim ensionarea metodologiei lingvisticii ocupau
un loc central în activitatea savanţilor de la universitatea din Leipzig.
în acest timp s-au emis aici opinii de m are autoritate, s-au dezvoltat teze
m oderne şi s-au pregătit chiar sub ochii lui Georgian perspectivele
cele mai îndrăzneţe ale ştiinţei lingvistice pe care omul de ştiinţă român
le-a preluat în cercetările sale.
Este suficient să amintim că, tot la Leipzig, Georg Curtiuş (1820—
1865) dem onstrase rolul lingvisticii în studiile filologice şi crease astfel
noi posibilităţi de pătrundere în arii de cercetări interdisciplinare. Ceea
ce era însă de mare actualitate printre specialişti, era desfăşurarea acti
vei polemici a tinerilor lingvişti cu «bătrînii» : neogramaticii — Junggram m atiker — şi-au formulat, începînd din anul 1785, program ul unui
curent ştiinţific de m are autoritate, care avea să-şi păstreze centrul
multă vrem e în acelaşi loc. Manifestul neogramaticilor, sub sem nătu
rile profesorilor Karl Brugmann şi H erm ann Osthoff a fost publicat apoi
în primul num ăr al revistei lor : M orphologische Untersuchungen aui
Gebiete der indogermanischen Sprachen 49. La această revistă, pe lîngă
cei doi savanţi au mai colaborat cu timpul A. Leskien şi alţi lingvişti
de renume.
Leipzigul avea să atingă însă apogeul autorităţii sale numai prin
venirea lui Fernand de Saussure de la G eneva şi, mai ales, după apa49. Leipzig,

1878—1879.
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ritia lucrării sale aici, în 1878 50 : M em oire sur la system e primiţii des
vo y elles dans les langues indo-europăennes.
Titlul acesta ne arată ce im portanţă se acorda în Occident temei
de cercetare pe care o abordează şi Georgian în lucrările sale (studiul
fonetic şi, în special, cel al vocalelor) 51. Şi, nu cu mică influenţă asu
pra lui Georgian, îl întîlnim în referinţele sale pe A. Leskien 52r profe
sorul său comun cu Fernand de Saussure.
In evoluţia cronologică a istoriei lingvisticii, Schleicher declarase
încă din 1860 că legile foneticii operează în limbile popoarelor fără
excepţii. Ulterior, după 1875, neogramaticii şi-au dezvoltat tezele lor
plecînd de la aplicarea acestor legi fără rezerve şi le-au îmbogăţit cu
principiul analogiei.
După cum se constată la lectura operei lui Georgian, acesta, în anul
1876, preia elem entele metodologice ale neogram aticilor cu rigoarea
filtrării persoanelor şi excluderea concesiilor neştiinţifice pe care unii
le făceau în chip mecanic 53. Astfel, Constantin Georgian înţelege r e 
laţia dintre istorie şi gram atică chiar mai înainte ca J. B. Baudouin de
C ourtenay să formuleze principiul său că «statica limbii este numai un
caz particular al dinamicii».
Prin publicarea de faţă, restituirea parţială a operei lui Constantin
D. Georgian aduce un nou şi im portant element bibliografic pentru
istoria culturii rom âneşti în general şi a lingvisticii în special. Analiza
şi interpretarea acestei opere, alături de cea de a doua parte a ei p u 
blicată în anul 1876, îl vor integra pe Georgian în epocă drept princi
palul lingvistic neogram atic român, cercetător, creator de metodă, ală
turi de care a evoluat, după cum am arătat, Al. Lambrior — colegul lui
mai tînăr — ajuns la Paris în toamna anului 1865, cînd Georgian plecase
la Leipzig să-şi încheie studiile doctorale.
Asupra activităţii lui C. D. Georgian aprecierile noastre nu vor
trebui să scape din vedere că, pe cînd acesta îşi desfăşura cercetările
încă din 1872 şi era încadrat concepţiilor m oderne printr-o viziune
metodică de nivel european, colegii săi — B. P. Haşdeu, Al. Lambrior
şi alţii — (chiar dacă l-au depăşit uneori), şi-au desfăşurat activitatea
ulterior la acelaşi nivel de cercetare ştiinţifică 54.
3.
Importanţa «Studiului istoric şi critic...» pentru istoria culturii şi a
limbii române. — P rin lucrarea intitulată Studiu istoric şi critic asupra
limbii române, Constantin D. Georgian a lăsat prima sinteză de acest
fel, redactată într-o limbă de circulaţie universală, realizată cu m etodo
logia modernă de cercetare, urmărind, în acelaşi timp, să răspundă pe
50. Deşi poartă menţiunea de apariţie în anul 1879.
51. Preocuparea lui C. D. Georgian pentru studiul vocalelor începe
la Paris şi se continuă cu rt r t
Sur le vocalisme Roumain, tipărită la Bucureşti în 1876.
52. Cf. C. D. Georgian, Ms. francez 115.
53. Cf. Herman Paul (1846—1921) sub formula ,,fonetica strică iar analogia repară».
54. B. P. Haşdeu cunoaşte şi întreţine relaţii de colaborare ştiinţifică cu lingvistul J. B. B a^focrt
de Courtenay d in anul *1876. Al. Lambrion publică în 1882 lucrarea
sa «Carte de c itir e . . .* ( r e i
nota 20) căreia Georgian îi consacră o recenzie generoasă (Arhiva Georgian I, Ms. 5), iar arDccmi
din nr. VI al revistei lui Gaston Paris «România» este din anul 1883.
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plan european unor teoreticieni care au lansat teze lingvistice artificiale,
demascîndu-le acţiunile politice duşm ănoase î m p o t r i v a p o p o r u l u i
român.
Aceste elemente caracteristice operei lui Georgian se evidenţiază
în lucrarea prezentată printr-un stil de o claritate rem arcabilă şi se c o n 
turează cu uşurinţă de la prima lectură. A părarea drepturilor popo
rului român, în condiţiile cu care se confruntase C. D. Georgian,
constituie elementul central al alegerii şi susţinerii tezei sale. A st
fel, din biografia pe care am prezentat-o anterior, se poate ob
serva patriotismul manifestat de el atît în ţară, cît şi în afara
graniţelor ei. La aceasta a fost obligat şi de constatările pe care le-a fă
cut personal asupra opiniilor unor mari romanişti şi filologi depăşiţi,
întîlniţi chiar şi la Paris (vezi ms. autorului fo 66). Şi, parcurgînd textul
lucrării lui Georgian cititorul va înţelege de ce, în atmosfera pe care o
întreţinea chiar Leipzigul împotriva românilor, cererea de prezentare a
unei asem enea teze era un act de curaj (şi în acelaşi timp o iluzie ca
autorul să creadă în aprobarea susţinerii ei).
In ţară, oamenii de ştiinţă mai prezentaseră şi publicaseră m ate
riale din domeniul istoriei şi lingvisticii — şi Georgian a făcut referiri
la ele. In străinătate nu se formulase încă un răspuns energic la nivelul
ştiinţific de consacrare academică pentru dem ascarea adevăratelor in 
tenţii ale defăimătorilor poporului român. Lucrarea lui A. D. Xenopol,
care a constituit cea mai com petentă sinteză pentru un astfel de răspuns
(cu lipsurile recunoscute de autor în domeniul limbii) 55 a apărut în
1884, cu opt ani în urm a celei întreprinse de Georgian.
Importanţa istorică a S tu d iu lu i... se evidenţiază pentru lingvistică în
două p l a n u r i : planul metodologic şi planul implicaţiilor politice.
a)
Caracteristici metodologice : înscriindu-se în aria m are a m etodo
logiei lingviştilor neogramatici, cercetările lui Constantin Georgian se
caracterizează prin aprecierile personale asupra felului cum operează
legile fonetice, neadm iţîndu-le ca implacabile, sau de o regularitate
perfectă în transform ările limbii.
Astfel, Georgian circumscrie domeniul în care guvernează legile
foneticii : în urma analizei unor etimologii — de altfel răm ase pînă în
zilele noastre neelucidate 56, el aduce un punct de vedere apar,te : «.. .ex
plicaţii care po.t fi bune din punct de vedere al foneticii, dar neconforme
cu normele lim b ii...» (fo 40) Şi, mai departe : «. . . explicaţia fenom e
nului trebuie s-o căutăm numai în limba şi obiceiurile poporului. ..»
(/o, 41).
în acelaşi sens, fenomenele de limbă — spune Georgian — nu tr e 
buie interpretate î n g u s t : «Filologia nu trebuie să părăsească niciodată
istoria, căci fără ea vom avea un nou Turn Babei...» (fo 133).
%

55. Cf. A. D. Xenopol, Teoria lui Rosler, Studii asupra stăruinţei Românilor In Dacia Traiană,
Iaşi, 1884 : -«Nu avem scopul de a * trata ex professo chestiunea limbii româneşti în raporturile
sale cu teoria Rftsleriană, subiect care ar cere nişte dezvoltări prea amănunţite. Ne va fi de ajuns însă,
pentru a completa. . . cadrul studiilor noastre. . . numai într-un chip general. . . lăsînd studiul amănunţit
al părţii filologice lingviştilor de profesie (sub. n.).
56. La ff. 130—133, C. D. Georgian se ocupă de etimologia cuvintelor ghioc, ghioagă şi ghiocel.
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Admiţînd fenomenele de evoluţie internă a limbii, savantul rom ân
face aprecieri asupra diferenţierilor faţă de restul limbilor romanice,
fiindcă «. . . evoluţia limbii rom âne este prin esenţă individuală, rămînînd în limitele legilor n a tu r a le ...» (fo 155).
Tot ca o caracteristică proprie, cînd se pronunţă asupra asimilării
neologismelor în limba română, el se ridică atît împotriva «barbaris
melor» străine (fî 41, 136), cît şi a «barbarismelor populare» (fo 41),
care nu pot fi adoptate decît «în spiritul limbii».
în m area dispută asupra scrierii limbii române, Constantin G eor
gian a apărat principiul scrierii fonetice cu litere latine şi a luat a titu 
dine împotriva etimologiştilor (ff 89—90 şi altele). Şi, cum această p ro 
blemă se agita într-o m are arie continentală (în care vom vedea ce
implicaţii politice atrăgeau), lingvistul român aducea împotriva ad v er
sarilor săi argum ente ca acesta :
«. . . Ce-am zice dacă am vedea limba bulgară scrisă cu litere san 
scrite ? (fo 7 3 )... Există şi limbi slave care folosesc alfabetul latin atît
de modificat şi de încărcat, pînă la a fi de nerecunoscut — limbi slave
care au abandonat alfabetul cirilic, alfabetul lor propriu — şi slaviştii
n-au strigat atîta cît au strigat împotriva legitimei reforme a scrierii
limbii române, desfigurată de un astfel de alfabet, oricît de d iv in ...»
(fo 74).
Poziţia lui Georgian este forniulată fie pe linia antipuristă (fo 76),
sau antilatinizantă (fo 110), fie pe linie antislavizantă (cum am văzut mai
sus şi cum ele se exprim ă în num eroase locuri).
b)
Implicaţiile politice ale cercetării ştiinţifice : între marile linii
metodologice enunţate, C. D. Georgian şi-a redactat lucrarea urm ărind
scopurile pe care le putem enum era a s t f e l :
a) El ia poziţia îm potriva tezelor politice antirom âneşti care con
testau pe de o parte originea poporului român şi continuitatea lui în te ri
toriul naţional şi, pe de altă parte, originea latină a limbii rom âne şi p re 
zenţa ei continuă în România.
b) Georgian demască acţiunea politică antirom ânească ascunsă sub
argum ente lingvistice.
c) Integrează preocupările pentru studiile lingvistice ale oamenilor
de ştiinţă români în rîndul preocupărilor celor mai avansate ale ştiinţei,
la nivel continental, prin :
— prezentarea activităţii lingviştilor români atît în interiorul ţării,
cît şi în afara graniţelor e i ;
— argum entarea ştiinţifică a unităţii limbii române în teritoriul n a 
ţional prin analize istorice complexe ;
— individualitatea limbii rom âne faţă de celelalte limbi romanice
pe care o urm ăreşte mai am ăunţit în partea a doua a t e z e i sale.
d) în studiile sale aprofundează cercetările de structură lingvistică
în coordonate com paratiste foarte largi de sincronie şi diacronie.
e) Lucrarea lui Georgian provine din epoca de căutări ale istoriei
limbii rom âne literare şi ale tiparelor sale generale. Ea conţine şi une!e
in te rp re tă ri. depăşite - sau nectfnforme cu -evoluţia ulterioară a limbi:
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pînă în zilele noastre — în 100 de ani limba suferă nenum ărate îm bo
găţiri ! Dealtfel, pentru exploatarea detaliată şi critică a acestei opere
valoroase, este în pregătire un studiu separat. Prezentarea de fată u r 
m ăreşte readucerea lui C. D. Georgian în actualitate, cu intenţia de a
evoca o epocă de glorie a cercetării rom âneşti în spiritul de angajare
politică plină de combativitate, ă epocii în care nu existau numai cîteva
nume, ci o ad ev ărată şcoală de lingvişti de înaltă ţinută academică,
afirmată' pe plan continental.
*
In lucrarea lui Constantin D. Georgian, sînt num eroase paginile
unde frumuseţile limbii rom âne literare se îmbină cu rigoarea cercetării
ştiinţifice. Dar, sub oricare aspect, din opera lui Georgian (ca dealtfel
din toate faptele sale de viaţă) răzbate firul roşu al dragostei fierbinţi
faţă de patrie, considerîndu-se, aşa cum a profesat tot timpul de la ca
tedră, apărător al limbii rom âne «... fiica cea mai m are a limbii
l a t i n e ... derivată din latina p o p u la r ă ... titlul de nobleţe al poporului
român».
, Pentru întărirea celor spuse mai sus, dăm în continuare cîteva
exemple din lucrarea de doctorat a cărturarului român.
r

1

II. CARTEA ÎNTÎIA

I.
Există în sudul Europei o naţiune latină, care vorbeşte o limbă de origine
la tin ă ; tradiţiile acestei naţiuni, superstiţiile, viaţa d e familie şi viaţa publică arată
că «ea descinde din vechea Romă. A ceasta este naţiunea română, denumită foarte
mult timp valahă. Astăzi ea este denumită de toţi naţiune română. In străinătate ea
este cunoscută acum numai sub acest nume. Statele europene care intră în relaţii
cu această naţiune se folosec de cuvîntul R O M Â N ; ţara se numeşte România.
Naţiunea însăşi s-a numit întotdeauna română şi nici nu putea să fie altfel,
fiindcă o naţiune n u - ş i schimbă atît de uşor numele, ea ţine la el ca la patria sa,
ca la religia sa, în sfîrşit ca la tot ce îi aparţine. Astfel şi străinii s-au servit de
acest nume şi uneori conducătorii naţiunii în relaţii diplomatice.
Care este originea acestui nume ?
Domnul Laurian \ după ce a afirmat că românilor nu le place numele de valah
(nota XVIII), enumeră mai multe opinii despre etimologia acestui nume, dîndu-ne o
serie deMenumiri ale Daciei
MecoSaxia, MetoSa^ta, MetopXaXta//
Opofccma, OpoSonua, OpopXaXta.
»
Mavpo&axta, Mavpo&avia, MavpopXaXta.
'ApSoSonua, ’ApSobavîa, ’ApXoj&aXia.
<î>Xpo5axta, (oXpo&cma, (oXpopAaXia.
"XXwpoBay.ta, XXtopoSavta, XXtopopXaXia.
adăugînd, notare voluimus hic diversa nomina ; ut deinceps a b omni dispensemur
explicatione * — poate că Domnul Laurian a vrut să susţină că numele bcnua este
acelaşi cu pXa)Ci'a.
0

*

2

•

9 **

^

•

#

'

1. Tentamen criticum in Linquam Romanicam, Viena, 1840.
* (Am vrut să sortăm aceste nume diferite pentru ca să aducem, după aceea, toate • explicaţiile).^
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Domnul Fuchs 2 crede că acest cuvînt înseamnă «Eremdensprache » ** 'Romer sprache, W ălsch (pag. 89).
K opitar3 spune că românii au primit numele de Walach, das Serbes. Dar acea
stă opinie este contrazisă" de domnul Mik/loisisi'ch (pag. 1—2) 4. //
Thunm ann5 explică termenul valah prin cuvîntul slav VLEK (ziehen, trahere)6
şi de aici ajunge la concluzia că valah vrea să însemneze NOMAD.
Zems 7 la pag. 68 Anmerk, ine s p u n e : Walach, W al ursprunglich wohl ein iremder oder undeutlich, unverstăndlich redender, w /e Bag Bagos ist den Deutschen, und
wahrscheinlich durch sie die W enden (Slaven) besondere bennenung der Romer und
ihrer unlergebenen ***. După cum se observă, este aceeaşi opinie ca aceea a D-lui
Fuchs.
Fraţii S c h o tt8 în loc să tribuleze pe ici şi pe colo, se exprimă mult mai pru
dent : (43) W as der Name der W alachen ursprunglich bedeute, von welchem Volk

er zuerst gegeben sei, weiss man nicht *.

4

Domnul Diez (13 136)9 crede că termenul este de origine germană.
O
altă opinie susţine că acest nume a fost dat românilor de către slavi. După
această opinie, cuvîntul respectiv ar însemna LATINI, în felul următor : această
naţiune se numea ea singură LATTI. Există multe nume proprii care, 'începînd printr-un I, slavii nu puteau să le pronunţe fără să le adauge anterior un va, ca :
Ladiislav, Vladislav ş . a . ; astfel, cuvîntul LATTI a fost pronunţat VLATTI, apoi VLASII şi pe care turcii l-au pronunţat VLACH iar apoi grecii pXaXoc.//
Dacă nu mă înşel, domnul Miklossich 10 adoptă prima parte din această expli
caţie ; cea de-a doua este spusă de domnul Kornbac'h
(pag. 94).
S-a gtîndit de asemenea la un cuvînt din-limba veche a Germaniei de sus care
înseamnă einen freunden, einen Romer i2.
Un pasaj din L u ciu s13 (VI, 5), conţine forma WLASSII care ar pleda pentru
etimologia arătată mai sus.
Cea mai de pe urmă opinie, desfăşurată cu un aparat mai mare de erudiţie şi
de critică, a fost prezentată de domnul Haşdeu 14 (pag. 40 sq.). Iată cum procedează
domnul Haşdeu. Toate dialactele germane au radicalul V A L ; îmbogăţit cu sufixul
D sau T a dat toate formele germane ale cuvîntului VLACH. Radicalul înseamnă A
DOMINA.
Scandinavii numesc pe italian şi pe francez VAL-O şi Italia sau Franţa VALLAND.
2. Die Romattischen Sprachen in ihren Verhăltnisse zum Lateinischen, Halle, 1849.
(Limba unui străin).
3. Kleinere Schriften, ed. II, de M. Miklosich, Wien, 1856.
4. Die Slavischen Elemente in Rumânischen, în «Deutschriften

hist. phil.
5.
6.
7.

der Kaiserlichen Akademie zu

Wien

Classe XII», 1862.

Untersachungen ilber die Geschichte der ostlichen Europăischen Volker, 8°, Leipzig, 1774.
a trage (nota traducătorului — n.t.).
Die Deutscher und die Nachbarnstămme, 8°, Munchen, 1837.
(Valah, wal, este cineva care vorbeşte o limbă străină sau care vorbeşte neclar, cum pentru
germani erau Bag Bagos şi, prin intermediul lor, pentru slavi era o denumire specială a românilor şi a
supuşilor lor).
8. Albert und Arthur Schott — Walachische Mărchen, Stuttgart und Tiibingen, 1845.
* (Ceea ce înseamnă numele valahilor iniţial şi nu se ştie de care popor a fost dat).
9. Grammatik der Romanischen Sprachen, 3 voi:, 1870—1872, Bonn.
10. Die Slavischen Elemente in Rumânischen, în • «Deutschriften der Kaiserlich Akademie zu Wieru

histtorisch philisophische Classe»-, XII, 1862.
11. Studien ilber Franzosiche und Daco-Romanische Sprache und Literatur, 8°, Wien, 1851.
12. Graff, Althochdeutsche Sprachschatz oder Worterbuch der althoch deutschen Spachen, etymologisch und grammatisch bearbeitet m it Index von Massmann, 4°, Berlin, 1834-1843.
‘ *
** («Un străin, un roman»).
13. De regno Dalmatiae.
14. Istoria critică a Românilor, I/b, 1874, Bucureşti.
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In limba medie a Germaniei de sus găsim :
val-kes
şi val-holant
şi val-hese ca a d jectiv //
de unde modernul Welsch.
In acelaşi fel teutonii erau numiţi ROMANI pe cînd erau cunoscuţi ca domi
natori ai pămîntului. în ceea ce priveşte sensul diametral opus pe care l-a luat acest
nume în unele dialecte germane, acesta vine din faptul că germanii deveniseră stăpîni ai aproape tuturor ţărilor latine din Occident, vechii dominatori, astfel încît
numele lor a luat o poziţie şi un sens complet opus faţă de al primilor. Pentru d e
monstraţii mai ample, ca şi pentru documente, eu fac trimitere la cartea citată a
domnului Haşdeu. Apoi domnul Haşdeu ne arată un lucru complet contrar celui ce
ni l-a prezentat domnul Laurian. El ne spune că principii români se intitulau cu
lăudau că sînt VALAHI, de unde domnul Haşdeu conclude că numele d e VALAH
nu înseamnă de loc PASTOR cum pretinde Maikov (pag. 345), fiindcă un nume atît
de puţin agreabil n-ar fi fost niciodată acceptat cu atîta orgoliu de români, ca şi
de nici o altă naţiune (op. cit., pag. 38). itn (sifîîrişit, Id'amnul Haişd'eu după c e a dezbătut
cele mai importante opinii asupra cuvîntului valah, contestă originea slavă a cuvîn
tului, slavii luînd acest cuvînt de la germanii care i-au cunoscut pe români mai
înaintea lor. //.
A existat un timp în care s-a dorit să se tragă consecinţe asupra naţiunii româ
ne plecînd de la acest c u v în t ; astăzi nu se mai procedează astfel. Să discutăm
atunci pentru a şti care este adevăratul nume al acestei naţiuni ? în cazul acesta
întrebarea devine mult mai uşoară şi nu ne rămîne decît să mergem la ţară şi să
întrebăm pe primul ţăran care ne iese în cale cum se numeşte el. N e v a răspunde
toarte .simplu : român ! şi răspunsul estie gatia. Ce ise poate spune acum despre isfdlavii
care-i numesc şi germani NEMTZ — adică «mut», sau despre turcii care numesc
pe toate naţiunile din lume GHIAUR — adică «păgîn» şi pe cei care nu sînt îm
brăcaţi ca ei FRANCEZI fără nici o excepţie ? A rămas ea Europa incultă şi bar
bară, şi la fel şi limba ei, pentru că în orgoliul lor grecii au denumit-o barbară ? //.

7

8
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II
Limba românilor este o limbă romanică ; astăzi acesta este un adevăr pe care
îl putem afirma fără ezitare, dar n-a fost astfel întotdeauna. Originea acestei limbi
a fost foarte adesea contestată. Unii din necunoaşterea limbii, alţii dintr-o cunoaş
tere superficială a limbii altuia ca şi din... patriotism au dedus originea limbii
române aproape de peste tot. Abia în timpul nostru s-a stabilit fără contradicţie că
românul vorbeşte o limbă romanică.
Să< aruncăm o scurtă privire înapoi şi să ne ocupăm de cele mai principale
opinii despre originea limbii române.
Kopitar în KLEINERE SCHRIFTEN credea că a găsit în limba ilirică multe
cuvinte care se găsesc şi lîn limba română. Pentru Kopitar limba albaneză este limba
ilirică şi conchidea că limba română este de origine ilirică. Dar, cuvintele comune
în română şi albaneză sînt în parte latine şi în parte slave, pentru care îl citez pedomnul Miklosich — DIE SLAVISCHEN ELEMENTE IM RUM (elemente slave în
limba română).
Aşadar, româna nu este de origine ilirică.
Dar Kopitar nu se mărginea numai la vocabular şi la ilirică, ci făcea şi apro-

din limba Tomână este slav.
Românii spun :
trei-spre-zece
care e după
tri-na-deset
Bulgarii pronunţă astăzi trinaisi.
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Să analizăm acest fenomen al limbii, pe care domnul Kopitar l-a ales pentru a
arăta influenţa exercitată de slavă asupra limbii române. A cest tip românesc de a
număra se găseşte 'în vechile monumente ale limbii, ea şi în gura ţăranului român.
Na... este o particulă care în bulgară înseamnă ceea ce lîn franceză este A U f A LAr
A şi serveşte deasemeni şi pentru a forma dativul. Spre în româneşte, în timpurile
vechi, arată că formarea acestui tip de numărătoare nu înseamnă «către», ca astăzi,
şi că ar putea stabili un paralelism între limba bulgară şi limba română, ci, aşa cum
vom arăta mai departe, mai curînd SUPRA j SUPRA deci nu traduce pe N A în
9 nici un f e l ; în consecinţă, apropierea dintre cele două forme nu este permisă // şi
din moment e e SPRE se găseşte lîn gura poporului, cine i-a tradus lui pe N A prin
spre ? Poporul nu ştie ce este slava. Cînd împrumută poporul un euvînt străin, el
îl ia aşa cum este şi mai tîrziu îl modifică fiindcă nu-i înţelege sensul, îl modifică
în ceea ce priveşte forma şi nu în ceea ce priveşte sensul, adică el nu-1 traduce.
Astfel româna a împrumutat din slavă PRECISTA în locuţiunea MAICA PRECISTA,
pentru a desemna pe SFlN TA FECIOARA, mot-â-mot fiind «MAMA foarte pură»
(imaculată), el a păstrat acest euvînt aşa cum este şi numai gramaticienii sînt aceia
care mai tîrziu l-au tradus prin MAICA PREACURATA şi care nu se găseşte în
gura ţăranului. Orăşenii cunosc ambele expresii, dar ei le iau ca două expresii
paralele şi nu ca traduceri ale uneia din alta şi acum românul înţelege cui îşi adre
sează rugăciunea. lat. deci cum explicăm noi pe SPRE. în româneşte 30 se spune
TREI-ZECI, la singular noi avem ZECE — deci, din moment ce cuvîntul flexionează
la plural este luat ca substantiv, cum în franceză înseamnă DIZAINE la fel cum se
pronunţă în expresia ZECI DE MII — adică DIZAINES DE MILE şi astfel se
declină. //
10
Cuvîntul latin pentru 13 este TREDECIM care în româneşte nu poate fi decît
TREIZECI, ceea c e ar face inevitabilă confuzia cu 30, pentru care româna a recurs
la singurul mijloc posibil de a se adapta — adică să aleagă un euvînt care să spună
ADĂUGAT L A ; e l il-<a găsit chiar îin româneşte şi l-a intercalat înltre zece (la
dizaine) şi unitate. A şa a fost rezolvată greutatea, el a zis TREI ADĂUGAT LA
ZECE sau TREI-SPRE-ZECE. Să nu uităm că în acea epocă termenul SPRE în româ
neşte însemna SUPRA, şi o astfel de uitare i-a făcut pe savanţi să se rătăcească.
După cum se vede, faptul este pur românesc şi nu slav. In consecinţă, fiindcă în
acest punct româna se îndepărtează de alte limbi romanice, nu este un motiv să
explicăm acest fapt printr-un fapt exterior, cînd limba însăşi prezintă toate resursele
pentru a explica acest fapt. Cred că opinia domnului Kopitar (Kleinere Schriften —
ediţia Miklosich, I, 322) nu este admisibilă.
Deci, în epoca în care scria domnul Kopitar, în care el avea atît de puţine
cunoştinţe despre limba română, o asemenea explicaţie nu trebuie să ne surprindă.

Reyinou'ard, fondatorul filologiei romantice — cum îl denumeşte domnul Diez —
11 iată ee spunea // despre limba română : «Raporturile (limbii române cu celelalte
surori romanice) sînt intime, neasemănările sînt extreme» l5.
Formarea viitorului în româneşte cu ajutorul verbului A VOI este dat de dl.
Miklosich (6 şi 60) ca rămăşiţă a vechii limbi vorbite în Dacia, înainte de coloni
zarea romană, şi, deşi dl. Miklosich spune că originea românilor ar fi obscură, eu nu
cred în explicaţia acestui fapt. Obiceiul românului de a-şi forma timpul viitor cu
verbul A VOI este laduis din Rom'a şi transmis popoarelor înconjurătoare, ica şi post12 poziţia ar//ticolului j şi fiindcă aceste fenomene gramaticale nu se găsesc în alte
limbi romanice, acesta nu este un motiv să li se deriveze originea de aiurea. Vom
vedea aceasta mai tîrziu.
Un alt exemplu curios pentru romanişti este conservarea lui M final la prima
persoană a singularului. Romaniştii s-au îndoit de originea sa pentru simplul motiv
că .el nu se găseşte în nici o altă limbă romanică. Fiind eu încă la Paris şi fără a
cunoaşte opinia Domnului Cipariu (pag. 150)1<J, într-o lucrare prezentată la Ecole
des Hautes Etudes, am presupus că acest M este o analogie cu persoana întiia
pluralului, lipsindu-mi atunci exemple pentru a-mi proba afirmaţia. Domnul Cipar:gîndise la fel ca şi mine asupra originei acestui M. Cînd se cunoaşte co n ju g a lei
2

15. Gramatica comparată a limbilor Europei latine, Paris, 1821 (IXL şi XL).
16. Principia de limba şi de scriptura, ed. a Il-a, Blasiu, 1866.
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românească şi marile modificări pe care le-a suferit, nu s-a mai îndoit insă nimeni
de probabilitatea acestei presupuneri. La verbul A FI persoana a treia de la plural
esite la fel oa şi (persoana întîia. Fonmette subjonctivului (sînt pătrunse în indi
cativ ca şi o infinitate a altor transpoziţii. //
13
A ceastă asemănare nu datează totuşi de multă vreme.
în vechile monumente există exemple fără M. A s t f e l :
pleca
— pers. I sing., imperfect indicativ 17
plăngea *— (ibidem)
întrista 18 — (Matei Nr. 106, 105,108 ; Ioan Nr. 34)
era 19
— (Facerea XXXVIII, 23, LX, 16 ;XL, 16)
ştia 20
— (Ioan XI, 42)
ducea
— (Biblia lui Tordaşi) //
14
z i c e a 21
— (Psalmul XXX, 23)
şi multe altele, toate la primele persoane ale singularului de la imperfectul indica
tivului.
Desinenţa M pentru Diefenbach este probabil slavă (50), şi s p u n e : Die Endung
M im Singulare der Beitwdrter, vielleicht durch das Slavische u n t e r s t u z t 22*** fiindcă,
dacă M este latin, el nu este păstrat în limbă decît prin slavonă şi aceasta e ca şi
cînd el ar fi slavon.
Limba română, care are mai mult de jumătate din elementul său latin 23, latină
atît de pură prin gramatica sa, a fost considerată ca străină faţă d e elementul roman
un timp foarte îndelungat şi s-au căutat probe pentru această opinie.
Dar n-au întîrziat să apară opiniile juste. Domnul Dr. Roesler caracterizează
fonetica românească a s tfe l24: Mit der Spanischen Sprache... hat die Riimanische
15 Sprache gemeinsam manche treuere Erhaltung II des lateinischen Consonantismus
und die VorUehe iur dunklere iautiarben der V ocalism us (pag. 2) *.
Fraţii Schott se exprimă astfel despre cei care constrîng limba română la
slavizare^ (pag. 19): Die W alachische Sprache... ist gîeich der Italienischen, iranzo sishen, portugiesischen, spanischen, eine Tochter der lateinischen. Slavisch gesinnte
Schrilsteller sind bemuht g e w e s e n .d ie . behauptung zu e n t k r ă i t e n ; sic haben durch
die hinweisung auî das dasein zahlreicher Slavischer Bestandtheile, darthun, w o llen
dass die W alachische Sprache Slavischer Erkunft, nur durch italische bestandtheile
verunreinigt sein , Diese behauptung schvindet aber schon w e n n man den bau der
W alachischen auch nur aberhin b e t r a c h t e t 25 **.
17.
18.
Kpdiii,ORh.

Coresi —Psaltire, Braşov., 1577.
Coresi - Cazania II, 1381, fol. Braşov sub titlul : KdpT’k' Nt c« Kiwi* cpm
iii, h

c l s # •1N‘j 6 n 8 T . . . d

cc T H n d p n Ad

w

A \T « |s n ...^ A 8 H d

A tK e M s p it

ao8kp$a Ad w Mie^nd....
a$ tenie kh Aiik.
19. Tordaşi, Biblia, 1581, fol., Orăştie, sub titlul ITHAIift
20. Noul Testament, Alba lulia, fol., 1648 de Silvestru sub titlul :
d8 A’feM’k

NOdW

dA^H

K iiA rpdA $A 8H ....dX M H ,

21.

Ic

Xc

A ° M h 8 a8 h

||O C T p 8 ....

A«H

H3B0Ad

H oSal

rpW eCK S,

a t

ahk

K$ -IVkMdTSp*...
iii, h

ciî8

cdEdpiit,HTh.

T c C T d M « H T k , Cd8
UiH

‘l^n'RKdp'fc,

CAOBCIICCh S ........ ^

HCTdT’k

a8 u d r e H d p i 8 , K . . .

Silvestru,Psaltire,fol., Alba lulia, 1651 sub titlul :

nppK lll,H« I W p d T A RAh, K# K'KHTkpHAf a 8 h
a8 a8 h . . . . dXtld, AtK(A\ K£ AHd.

%|^dATHp'b, m ct 3h*u, KkHTdpt d ^ p H h t S a S h

M w H G H .................A«H

h 3 k © A 5KHAOR6CK8..........^

HCTdT’fc

E tA rpd -

22. Vber die Romanichen Scriftsprachen No. Leipzig, 1831.
(Sufixul M în desinenţa de singular a atributelor este probabil întărită de slavonă).
23. Cipariu, Principia, 247.
24. Die Grieschischen und Tilrkischen Bert and theile im Rumănischen, Wien, 1865.
*
(Cu limba spaniolă, limba română are trăsătură comună In unele conservări mai fidele ale
consonantismului latin şi preferinţa pentru nuanţe m ai închise ale vocalismului).
25. Walachische Mărchen, 8°, Stuttgart und Tiibingen, 1845.
** (Limba valahă este asemănătoare cu. italiana, franceza, portugheza şi spaniola, o fiică a limbii
latine. Scriitorii cu orientare slavă şi-au dat silinţa să slăbească această a firm a ţie; atrăgînd atenţia asupra
multor componente slave, ei au vrut să dovedească aceea că limba valahă ar fi de provenienţă slavă şi
doar impurificată de componente italice).
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Iată după Lake 26 originea limbii române. The W allachians ol G reece make
their appearance in history at the same time as the Albanians , that is to say, about
16 the // e le v e n th or tw e lth century. Their transactions îrom that time, to the iall of
Constantmople, combined with the id e n tity of languace p ro ve that th ey w e r e originally a branch of the same nation which w a s found in those ages, not only fertild
country on the North side of the Low er Danube , n o w generally k n o w n in Europa b y
the name of Wallachia, but lik e w ise in m an y of the mountainous parts of Thrace
(pag. 363) ***.
După atîta ezitare, limbii române i-a fost totuşi recunoscută originea latină.
Dar se^, părea că este prea mult să i se acorde aceasta dintr-o dată şi, multă vreme,
chiar şi în zilele noastre, unii şi-au spart capul pentru a ne arăta cel puţin masa de
cuvinte străine pe care ea o conţine.
iln română simt peiste 16 su/fixe diminutivale, fi«e de origine pur latină, fie de
formaţie românească. Din aceaistă cauză, dl. Diez l(lil, Gramatica limbilor romanice)
a calificat-o ca limiba icea mai degradaită 27. Totuşi, dl. V a iila n t28 spune : ceea ce
dă unul din iceile mai mari farmece limbii române, ceea c e îi dă o naivitate, o graiţie,
17 o prospeţime copilărească — pe care limfba noastră a pierd uit-o de multă vrieme —
aoeafsta '©site totunai în // diminutivele sale.
Pentru cuvintele străine pe icare le conţine, domnul Roeisler (op. cit.) spune :
Sie aîlein enthălt eine w e ii aus grossere m h l iremder W o r t e als alle Romanischen
zusammen *. Dar, în realitate, iată ce rezultă după cartea acestui mare savant, unde
enumeră toate cuvintele greceşti care se găsesc în limba română.
Din 296 cuvinte pe care el le dă la rubrica «greceşti» sînt unele pe care el
singur le consideră de origine obscură şi altele care pot fi latine, analizîndu-le.
Din 296 cuvinte greceşti, există :
— cuvinte care se găsesc numai în cărţile b i s e r i c e ş t i ............................................... '46
— cuvinte greceşti Stau necunoscute a căror existenţă eu nu o cunosc nici în
limba vorbită, nici în cea s c r i s ă ...................................................................................... 57
— cu vin te s a v a n t e .............................................’ ....................................................................16
— cuvinte rar folosite (şi mai ales în o r a ş ) ................................................................... 64
— cuvinte desemnînd titluri de funcţiuni, adrese şi care au dispărut cu cei
care le-au f o l o s i t ...............................................................................................................53
— cuvinte de origine îndoielnică şi n e c u n o s c u t ă .....................................................21
— cuvinte pur r o m â n e ş t i .......................................................................................................33
— u n g u r e ş t i ........................................................................................................ .......
1
— turceşti
................................................................................................ "...................................5

Total 18

296

Iată deci la ce se reduce elementul grecesc în limba română, aşa cum este dat
de dr. Roasler. Printre aceste cuvinte există multe pe care poporul nu le cunoaşte
deloc. Să nu ne neliniştim deci dacă astăzi se încearcă să se înlăture din limbă
aceste cuvinte, ca şi cuvintele slave, pentru că se face aceasta pentru a uşura
poporului înţelegerea (prin limbă) a textelor, aceste cuvinte neexistînd decît în
biserică, aceia care ne citeau evanghelia în greceşte şi în slavoneşte au dispărut, iar
amintirea lor a zburat la fel ca şi barbarismele care au fost lăsate moştenire în lim-

26. Researches in Greece, 4°, London, 1814.
#** Valahii din Grecia şi-au făcut apariţia in istorie in acelaşi timp cu albanezii, ceea ce se pozte
spune că este prin secolul al unsprezecelea sau al doisprezecelea. Schimburile lor din acel timp, pină iz
căderea Constantinopolului împreună cu identitatea de limbă (? sic) probează că ei erau la origine o ramuri
a aceleiaşi naţiuni, care a fost întemeiată in acele timpuri, nu numai in ţara fertilă din nordul Dunării i e
Jos, nu numai ceea ce este cunoscut în general în Europa sub numele de Valahia, ci de asemenea in m iL u
părţi muntoase ale Traciei (pag. 363).
_
27. La capitolul derivare. Despre această limbă «degradată», Hofmann spunea (3074 Beschreibun drErde) : «că ea este atît de bogată şi că dacă ar fi cultivată, ar merita să fie limba întregii specii umane?
28. La Roumanie, III, 187 —188, Paris.
*
(Ea singură conţine un număr mult mai mare de cuvinte străine, decît toate limbile ro m so -x
luate laolaltă).

*
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, ba Dv. 29. De ce a alungat protestantismul latina din biserică ? Motivul este puternic
şi nu are nevoie să fie pus în lumină, nici chiar acolo unde î;n texitele Evangheliei
sau Bibliei erau termeni minori străini, ip-e care .poporul nu .putea să-i înţeleagă —
cum iar <fi 'numele monedelor etc. Şi totuşi, (toate 'expresiile 'aceisitea au foslt în lo 
cuite prin cuvinte naţionale ; şi acesta este un lucru drept. Bulgarii fac astăzi tot
posibilul să alunge slavona din biserica lor — deşi ea este limba lor de origine. Cu
care nu au nimic de a face cu această limbă...

Şi, ca un final al rechizitorului pe care Constantin D. Georgian îl
făcea la Leipzig, în cadrul generator al teoriilor deform atoare ale origi
nii limbii şi poporului român, el adresa în acelaşi timp, şi o' chem are la
obiectivitate plină de dem nitate faţă de istoricul care «...se arată atît
de iubitor faţă de naţia sa încît uită că mai există şi alţii care şi-o iu 
besc pe a lor» (fo 73) :
«. .. Istoricii care vor să studieze România, să nu uite că a cunoaşte
limba rom ână este un lucru indispensabil» (fo 29).
în această lumină, nu ştim dacă, în zilele noastre, s-ar putea formula, din partea unui cercetător rom ân pentru colegii lui, o mai fru
moasă chemare. Iar aceasta a fost exprim ată de Constantin D. G eor
gian nu numai de la tribuna universitară din Leipzig, ci în oricare
îm prejurare a vieţii sale.
*
*

In încheierea acestor pagini, autorul ţine să-şi arate recunoştinţa
fată de profesorii Virgil Cândea şi Cicerone Poghirc, a căror prietenie
a fost un imbold de a aducfe la lumină opereTlui Constantin D. Georgian
şi de a evoca epoca lui de luptă pentru încadrarea culturii rom âne la
nivelul mondial.
Ion DUMITRIU-SNAGOV
t

n

S U M M A R Y

i

(

Constantin D. GEORGIAN (2 Jan. 1850— 26 N o v. 1904) w a s orie of the brightest
figures the Romanian w o r ld of education haid b y the end of the last century, engaged
at the same time in a rich scientific research a c t i v i t y in the field of Romanic and
Oriental p h ilo lo g y . This natural disposition of his had a lre a d y manifested itself at
the time of his studies at the N ational C ollege «Sf. S a v a ». A t his graduation of the
Faculty of Letters of the U n iv e r s ity of Bucharest, he published his dissertatfon under
the title «SALUSTIUS — His Life and his Wor/c» (1872).
In the sam e y e a r he began following the doctoral courses in Paris — at the
Sorbonme, College de ranice and Ecole des Hautes £tudes — as a student of se v e r a l
scholars e n jo y in g w o rld renown, a s : M. Br&al, A. Bergaigne, Gaston Paris, A. Darmsteter, and others.
29. Se referă la limba germană (n.t.).
B. O. R. -

16
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The y e a r 1875 finds Georgian continuing his studies w ith other reputed men
oi Science at the U n iv e rsity of Leipzig w here, in 1876, he obtains the title ol doctor
in philology. His doctoral thesis w o r k e d out under the guidance of Prol. Lange —
Prochancellor of the Faculty of Philosophy — j's a> scientific syn th esis on the history
of the Romanian language, the first of îts kind to appear in the literature ol speciality and making use of the m e to d o lo g y of the neo-grammatical linguists at that time
at the hight oi their affirmation represented b y Prof. Karl Brugmann, Hermann Osthoff,
A Leskien, and others.
H o w e ve r, the U n iv e r sity of Leipzig has chosen to confer upon C. D. Georgian
the academ ic title on ly for the second part of his w ork, published under the title
*Essay on the Romanian ţVocalism». In this manner, the to w n \of Leipzig, on >o!d
centre of the theories supporting political anti-Romanian ad versities w ith the obfecl
of hindering the formation of an independent Romanian National State, cen sored a
com petent a n sw e r which had b'een w o r k e d out b y the most a d v a n c e d scientific research
m eth o d s .
,
Then the unprinted w o r k of C. D. Georgian disappeared afterwards, and w a s
b e lie v e d to be lost up to now. Tihe author of the present s tu d y has identified in the
Collection of M anuscripts existing in the Library of the A c a d e m y of the Socialist
Republic of Romania, the censored part (w h ose sum m ary C. D. Georgian had p iin ted
in the Table of Content's of his thesis of 1876), en tered under the figure : «French
Mânuseriipts '1)15».
C. D. Georgian's restitution in the history of Romanian culture oflers also{ o
w e lc o m e o pportu nity to render hommage to his a c t i v i t y of a linguist and philolog
d e v o t e d to the struggle lor affirmation in u n iversality of the Romanian peoples.
«*
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Vasile D r ă g u ţ , Dicţionar enciclopedic de artă m edievală românească,
Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1976, 330 p.
iProf. univ. dr. V-asile Drăguţ s-a impus ca autoritate în probleme de artă româ
nească — îndeosebi în arta medievală — prin temeinice studii şi monografii, precum :
Ploturile murale din biserica evanghelică din M âlăclav (1967); C etatea Sighişoara
(1968); V e c h i monumente hunedorene (1968); Dragoş Coman maestrul frescelor de
la Arbore (1969); Pictura murală din Transilvania (1970); Pictura românească în im a
gini — partea I-a (1970); Mînăstirea V ă c ă re şti şi locul ei în contextul artei din Ţara
Românească (1971); Picturile bisericii din Sîntă Mărie Orlea — cel mai vech i ansam
blu mural din ţara noastră (1971); Arta brîncovenească (1971); Restaurarea picturilor
murale de la Ghelniţa (1972); O epocă artistică uitată : epoca lui Miron Barnovschi
(1973); Humor i(1973); Legenda «eroului d e frontieră» în pictura m edievală din Tran
silvania (1974); Arhitectura religioasă (şi) pictura murală (Introducere la Monumente
istorice bisericeşti di\n Mitropolia M o ld o v e i şi S u cevei (1970), ş.a.
Noua lucrare de strictă competenţă şi de anvergură deosebită : Dicţionarul enci
clopedic de artă m ed ieva lă românească, la care a stăruit mulţi ani (20), este o pre

zentare de ansamblu, în realizările cele mai reprezentative, a artei medievale româ
neşti care constituie partea capitală a patrimoniului artistic naţional.
In C u v m l înainte (p. 5— 8) arată că, prin dicţionarul întocmit, şi-a propus să
ofere, nu atî't specialiştilor, cît iulbitorilor de artă din puiblicul intelectual, valorile de
artă medievală românească de pe teritoriul ţării noastre şi pe făuritorii lor, cîte s-au
păstrat.
* Viziunea largă, panoramică, corespunzătoare titlului cărţii — Dicţionar enciclo
pedic de arta medievală românească — se adevereşte şi prin faptul că .sînlt luate în
ea monumentele şi creaţiile artistice ale naţionalităţilor conlocuitoare — secui, unguri,
saşi, sîrbi, armeni..., — «toate laolaltă au contribuit la configurarea unui univers
artistic generos, surprinzător prin varietate şi bogăţie».
Autorul mai face un act de justiţie prin încercarea de a-i căuta şi a-i prezenta
cît mai documentar, pe nume, date biografice şi specifice personale, pe creatorii bunu
rilor şi valorilor de artă, meşterii zidari, cioplitori de piatră şi lemn, zugravi, sculptori,
caligrafi, argintari..., mulţi anonimici, «scoţîndu-i din uitare şi prezentîndu-i la loc
de cinste, aşa cum se cuvine».
De asemenea a notat mulţi termeni bisericeşti şi referinţe religioase, chi,ar teo
logice, adiacente obiectelor şi realizărilor de artă — altar, amvon, anaforniţă, evan
ghelie, antimis, cădelniţă, chivot, arhondaric, cristelniţă, ripidă, candelatoru, mitră,
analog, potir, menolog... în sfîrşit toate obiectele bisericeşti şi cultice (inclusiv căr
ţile de ritual) care au oprit preocuparea artistică şi au devenit valori de artă. Ter
menii tehnici şi cei bisericeşti siînt notaţi poliglot — în echivalenţele lor în limbile :
franceză, germană, engleză şi italiană, fără a le preciza etimologia, ci, pesemne ca
să se vadă uzul lor european şi universal. A s tfe l: absidă i(fr. abside, germ. apsiis,
engl. iap(se, fit. 'abside); altar (fr. sanictuaire, german Altarrum, Heiligtuim, engl. sanctuary, prasbytery ; it. Sanctuario).
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(Monumentele şi valorile die artă medievală româneşti).
în Transilvania există cele mai vechi şi mai preţioase biserici săteşti de lemn
— bijuterii de arhitectură şi 'artă populară. Apoi sînt indicate biserici lortificate, b ise 
rici şi schituri rupestre ; biserici rotunde ; biserici-cule.
Gîteva clopote, istorice şi vechi.
A notat, cu aceeaşi grijă, monumentele arhitectonice die artă medievală ale
n-aţ i o n a l i-tă-ţi 1o r c o n 1oc u i toa re .
In continuare sînt indicate : castele, conace, cu'le, case istorice şi monumente,
hanuri, .poduri etc., dîteva fînt'îni şi beciuri vechi.
Autorul a căutat şi a notat cu stăruinţă evidentă ,pe foarte numeroşii creatorifăuritori ai monumentelor şi obiectelor de artă românească medievală — meşteri
cioplitori de piatră şi lemn, zidari, zugravi, pictori, sculptori, caligrafi..., cei mai mulţi
ridicaţi din popor, exponenţi ai nesecatului geniu creator a'l poporului de totdeauna.
Găsim pe legendarul M eşterul Manole, care a existat în realitate, cum reală este
şi capodopera l u i : Biserica Curtea de A rg eş; pe -talentatul zugrav Pîrvu Mutu (1657—
1735), întemeietor de şcoală în strălucita epocă a lui Şerban Cantacuzino şi Constantin
Brîncoveanu, pe nu mai puţin vestiţii zugravi ai şcolii de la H u r e z ; pe zugravii
Dobromir, cel din Tîrgovişte şi cel Tiînăr ,(sec. X V I ) ; pe cei care au zugrăvit ca p o 
doperele Voroneţ, Humor, Suceviţa, Moldoviţa, Arbore... S-au bucurat de atenţia
şi dărnicia domnilor şi ctitorilor. Pe meşterul zugrav Ştefan (1425), Alexandru cel
Bun l-a răsplătit cu 4 sate ; zugravul Mina (sec. XVI) a fost curtean şi om de încre
dere al lui Mihai Viteazul, l-a trimis cu misiuni d ip lom atice; Zugravul Toma (sec.
XVI) a fost curtean lui Petru Rareş. Pictorul transilvănean Toma Turbulea (sec.
XVI) a fost înnobilat şi făcut pictor de curte al regelui Ştefan Bathory (1579). Prin
tre ei au fost şi clerici — zugravul Iosif ierodiaconul (sec. XVII—XVIII), reprezen
tant de seamă al şcolii H u r e z i; copistul Pahomie (călu-găruji) — a copiat Evangheliarul
de la Voroneţ (1490), astăzi în Muzeul de istorie din M oscova? zugravul Gavriil
Ieromonahul (sec. XV), apreciat de Ştefan cel M a r e ; meşterul zugrav Mihail M o
nahul (sec. X V II); zugravul Dragoş, fiul preotului Coman ; zugravul Mihai (preot)...
Au lucrat şi artişti străini — sculptorul german Nachtigall Iohann ('1717— 1761); zu
gravul moscovit Pospeev Sidor (sec. XVII ) ; sculptorul austriac Sichuchbauer Anton
(sec. XVIII ) ; arhitectul italian Serena Agostino (sec. X'VII), meşterul argintar Marcovici Franco (sec. XVII) din Chiprovăţ-Bulgaria, brodeza Despiretas (sec. XVII) din
Constantinopol.
Dicţionarul enciclopedic de artă m edievală românească al prof. Dr. V asile Dră
guţ, prin cuprinsul atiît de bogat şi de divers, cît şi .prin felul de prezentare : concis,
precis şi tematic, este deosebit de instructiv, artistic, culturali şi patriotic, arată,
într-o imagine cuprinzătoare istorică-geograifică, comorile inestimabile ale zestrei ar
tistice, create d e înaintaşi şi rămase de la ei. -Ea adevereşte, cu puterea faptelor, că
poporul român a creat monumente şi valori de artă dintre cele mai de seamă, chiar
unicate pe plan mondial, care constituie contribuţia preţioase da patrimoniul artistic al
Europei şi aii ilumii pe lingă contribuţiile lui la ştiinţa, tehnica şi literatura om en irii;
contribuţii care justifică existenţa unui popor. «Axem ice lînfăţişa celorlalte p o p o a r e ;
ne putem mândri cu aportul nostru» (C. C. Giuresicu).
Monumentele şi articolele de artă sînt Însoţite şi iconografic de fotografii re
produceri, în alb-negru — 365 fotografii — şi peste o sută de schiţe de planuri —
generale, exonometrice, de secţiune.
O Bibliografie selectivă (p. 324— 329) încheie Dicţionarul.
*
Pr.lOheorghe CUNESCU

Vintilă C o r b u l , Căderea Constantinopolului, Edit. Cartea Românească.
Bucureşti, 1976.
Volumul de evocare istorică pe care-1 prezentăm, elaborat de autor pe baza
material bogat, documente şi hărţi ale epocii, suscită un interes deosebit.
Complexul frământărilor politice, culturale şi militare al celor idouă im p e r ii: Impe
riul bizantin şi Imperiul otoman, constituie substanţa acestei lucrări vaste de aproăoe
şapte sulte ide pagini.

/
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«Se adună norii» (1396— 1404) şi «Se stîrnesc vînt urile» 1448— 1453 sînt titlurile
celor două capitole tale cărţii, precedate ide un admirabil 'argument către cititori sem 
nat de regretatul editor M. Gafiţa.
Pagină cu pagină ni se înfăţişează eforturile susţinute ale suveranilor bizantini
Manuel al II-iea şi Conslantinos al Xl-lea în -scopul solidarizării Europei creştine,
direct ameninţate de expansiunea -turcă.
în final este vorba de a salva minunatul oraş Constantinopol bastion al creştinităţii, care a supravieţuit atîtor atacuri păgîne.
Într-adevăr, cînd la sfîrşitul secolului al XlV-lea, forţele otomane trec din biruinţă
în biruinţă în Asia-Mică şi în Peninsula Balcanică, sultanul Baiazid îşi concentrează
forţele armate *în vederea ultimului atac asupra Conistantinopolului.
El, Baiazid Fulgerul, cugeta ,în sine : «Cea mai frumoasă zi a mea va fi ziua în
care voi trage în ţeapă pe patriarhul din 'Constantinopol şi pe Papa din cetatea Romei,
iiar pe c e le mai înalte turle iaile ibisericiilor diin Sflîntia Sofia şi iSîn-Petru, voi înfige
semiluna».
Lăcomia, aroganţa şi mîndria l-au pierdut. Tocmai cînd se socotea mai aproape
ca orieînd de împlinirea ţelului urmăriit cu atita rîvnă, cucerirea Constantinopolului
— îl lajunge vestea tristă că Timur-Lenk, suveranul Mongoliei, în fruntea unei armate
mari, năvălise asupra graniţelor asiatice ale Imperiului otoman.
Dezorientat, Baiazid -ridică asediul Constantinopolului — şi îşi trecuse armatele
în Asia-Mică, spre a pune stavilă invaziei.
Luptînd c,a un leu, cade în cele din urmă prizonier în miîinile lui Timur-Lenk.
A cesta i-a cruţat -viaţa, dar pentru a-1 feri de ispita evadării îl purta cu sine
într-o cuşcă prevăzută cu drugi de fier, ca pentru animalele sălbatice. Baiazid «invin
cibilul» muri de inimă rea, cîteva luni mai tîrziu.
Cel care ,a reuşit cu adevărat să-şi diştige renumele de «cuceritorul Conistanti
nopolului», a fost nepotul lui Baiazid, sultanul Mehmed al II-iea.
Mai primejdios decît Baiazid, avea deviza : «nu uit şi nu iertt», profitiînd de lipsa
de solidaritate şi înţelegere a statelor creştine, după ce îşi înjghebase o armată de
aproape o jumătate de milion de oameni, va porni definitiv la asaltul metropolei
Bizanţului.
Volumul se încheie cu trecerea în revistă a imenisei armate pe care Sultanul
Mehmed, o năpusteşte asupra Conistanitinoipolului.
Iată, în linii mari evenim entele politice ipe care le abordează lucrarea la care
asociem p e cele de ordin religios, asupra cărora zăbovim o clipă.
Problema de mare actualitate atuinci ca şi in contemporaneitate ipe care o tra
tează pe larg autorul, este cea a unirii dintre Biserica Ortodoxă şi ce,a RomanoCatolică.
Suveranul Constantinois, după ce încercase în zadar să primească ajutoare mili
tare şi economice din partea ţărilor creştine, îşi îndreaptă privirile pline de nădejde
către papa din Roma, singurul pe care-1 consideră dornic să-i 'vină în ajutor, intuind
lucid gravele urmări pe care le va avea pentru întreaga creştinătate căderea Constantinopolului în mîinile turcilor.
Basileul Constantinos îşi dădea seama cît de primejdios erau antagonismele reli
gioase şi că diviziunea creştinilor nu poate folosi decît otomanilor.
Cu riscul oricăror sacrific ii, era gata să păşească la unirea bisericii sale cu cea
din Roma în schimbul primirii unor ajutoare, deşi ştia că va fi învinuit de trădător
al ortodoxismului.
Divergenţele iscate in' sinul celor două mari Biserici ale Creştinătăţii dintr-o
interpretare deosebită în ceea ce priveşte pîinea la împărtăşanie, purgatoriul, erau
considerate lipsite de o importanţă reală.
B.O.R.
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Inltraisigenţa dlericilor •catolici ca şi cerbicia celor ortodocşi, era Snisă imare.
A ceştia din urmă au lansat lozinca : Unirea cu Roma ? N icio d a tă ...!.
Papa Nicolo al V-lea, era adinic îndurerat de declinul vertiginos al Imperiului
Bizantin şi -al metropolei sale şi căuta să-i sprijine a'ctrv pe bizantini în frământările
lor dramatice.
în a'cest scop îşi lichidă averea personală (din păcate gestul n-a fost urmat de
cardinali) iar cu banii rezultaţi recrutase o mie de arcaşi, şi pe care îi puse la dispo
ziţia basileu’lui.
Cardinalul Isidor fcxst mitropolit al Kievu'luii, izgonit din Rusia pentru vederile
s'ale pro-unioniste, refugiat la Vatican, a fost investit cu misiunea recrutării arcaşi
lor spre a-i conduce spre Constantinopol.
Aici a fost primiit cu multă bunăvoinţă de către basi'leu'l Constantinos, care il
asigură că v-a face totul spre a a grăbi semnarea documentelor care aveau să consfiinţeas'că unirea.
In ;acest scop, în măreaţa biserică Sflînta Sofia s-a oficiat o liturghie solemnă,
în prezenţa împăratului şi a demnitarilor Curţii, clerici greci îşi italieni slujiră împre
ună la altar, iar la ieşirea cu sfintele d'aruri, pomeniră după basileu pe papa Nicolo
şi pe patriarhul Grigorios Mamm'as.
Evenimentul a dezlănţuit manifestaţii violente dim partea Clerului şi poporului,
ostil urnirii. Preoţi şi călugări potopeau afurisenii ;lia adresa paitrizanilor unirii, iar
călugăriţe cu părul despletit jeluiau soarba crudă a ortodoxismului trădat de proprii
lui conducători.
i
în sfîrşit în atmosfera plină de cruzimi a epocii pe care ne-o dezvăluie cartea,
merită să fie amintită concepţia despre relaţiile care trebuiau să existe între popoare
şi între indivizi pentru progresul omenirii.
Iaită mărturisirile Khanului Oheg-Reg suveran all Imperiullui Timurid : «'Este ade
vărat. înaintaşii mei, ridicaseră poporul mongol pe cele mal înalte culmi, prin biruinţi
în răzlboaie.
Eu vreau să-mi câştig gloria promovând pacea, (înţelegerea intre oameni, iuibirea
aproapelui şi idolatrie pentru frumois. Pacea dintre oameni condiţionează armonia
universală».
Sânt şi alte elemente preţioase pe care le cuprinde cartea, ca rolul ŢărilorRomâne în contextul evenimentelor de mai sus, pagini frumoase despre mănăstirea
Pantocratorului, cea de pe Muntele Atlios, aspecte a le vieţii creştinilor din epocă.
Tot atîtea virtuţii ale cărţii pentru care merită să fie citită cu atenţie de preo
ţi mea întreagă.
i

«
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Pr. Traian MAGOŞ

«Monumente istorice şi de artă», nr. 1/1976, 96 p. + num eroase planuri
şi ilustraţii.
Din cele cinci «Studii» prin care se deschide acest număr al revistei, un interes
deosebit pentru cititorii noştri îl prezintă articolul semnat de Vasile Drăguţ, Ceramice
monumentală din M o ld o v a — operă de inspirată sinteză (p. 33— 38). Titlul indică ş!
ideea călăuzitoare a studiului, idee formulată şi mai clar în chiar prima frază din t e x t :
«O caracteristică majoră a arhitecturii m edievale din zona M oldovei este extraordinara
capacitate de sinteză şi de inovaţie» (p. 33). în acest sens, autorul se opreşte asupri
problemei decoraţiei alcătuită din discuri, cărămizi şi plăci de cărămidă smălţuită ce
dă o deosebită strălucire faţadelor bisericii Sf. Treime din Şiret, atribuită lui P e t n
Muşat (1374— 1391), precum şi majorităţii bisericilor lui Ştefan cel Mare. Spre e x e c -
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plificare sînt descrise două din cele mai reprezentative decoruri de ceramică smălţuită :
acela al bisericii din Şiret şi acela al bisericii Mînăistirii Neamţ. Autorul arată că
«marea majoritate a cercetător iilor înclină să atribuie sistemul ornamental adoptat de
ceramica monumentală m odovenească unor influenţe bizantino-balcanice, influenţe
mediate de edifici re din Ţara Românească» (ip. 33), monumentul din Ţara Românească
invocat în sprijinul acestei teze fiind biserica Mînăstirii Cotmeana. Or, observă au
rul, biserica din Cotmeana nu poate constitui un inel intermediar între zona balcanică
şi nordul Moldovei, deoarece — după ultimele cercetări arheologice — ea a fost con
struită în anii 1396— 1404, deci posterior bisericii din Slret (nota 9). Pe de altă parte,
nicăieri în spaţiul balcanic (Mesembria, T'îrnovo) nu se întîlnesc tipurile de decor
caracteristice celor două monumente moldovene amintite, după cum nici tehnica co n 
strucţiei, la biserica din Şiret, nu este cea folosită în Balcani, apropiindu-se în schimb
de procedeele arhitecturii gotice. în continuare, reluând unele constatări anterioare ale
Prof. Virgil Vătăşianu, Vasile Drăguţ îşi îndreaptă atenţia asupra unei cu totul alte
zone de influenţă, cea constituită din ţările de veche cultură situate la nord de M ol
dova : Lituania m edievală şi Polonia. In amîndouă ţările, cercetările efectuate la faţa
locului de autor au pus în lumină un număr însemnat de vechi monumente — religioase,
militare, civile — decorate cu elemente de ceramică smălţuită, exemplarul cel mai tipic
fiind biserica «Sfîntul Iacob» din Sandomierz (Polonia, sec. XIII), oraş cu care se ştie
că Moldova a avut frecvente legături comerciale. De asemeni, reiese din relatarea unui
călător francez din secolul al XV-lea că numeroşi meşteri lituanieni ar fi participat, în
vremea lui Alexandru cel Bun, la refacerea cetăţilor de pe graniţa răsăriteană a M ol
dovei (notele 23, 24). Existenţa componentei balto-poloneze în decorul ceramic al faţa
delor bisericilor moldovene este atestată şi de repertoriul ornamental, care alături de
numeroase m otive de inspiraţie bizantină numără şi altele de origine vădit apuseană
(motivele heraldice în special). Releviînd însă importanţa influenţelor nordice în d eco
raţia exterioară a bisericilor moldovene, V asile Drăguţ subliniază totodată, în con
cluzie, că nicăieri în Europa nu se află o îmbinare de forme şi de elemente decorative
asemănătoare cu «acea maiestuoasă parură de discuri care încununează fruntea m o
numentelor moldoveneşti» (p. 38): «inspirată» şi creatoare sinteză caracteristică de
coraţiei monumentale a Moldovei medievale.
Celelalte patru studii la care ne refeream — şi care nu intră în preocupările re
vistei noastre — sînt semnate de : Prof. dr. arh. Adrian Gheorghiu, Scara c/e acces ca
iormă arhitectonică in arhitectura populară românească (p. 3—20); Mihai Ispir, Ratoşele din M oldova (p. 21— 32); arh. Hermann Fabini, Restaurarea unui valoros monu
ment al arhitecturii civile din timpul Renaşterii din Transilvania : Casa Schuller dm
Mediaş (p. 39— 42); Simion Ştefan, Cercetări aerofotogralice privind topografia urbană
a Historiei, III. Epoca romană tîrzie (sec. IV — VII e.n.j (p. 43—51).
Trecem la rubrica «Note». Luminiţa Munteanu şi Mariana Beldie Dumitrache
expun Rezultatele cercetărilor arheologice la biserica St. Nicolae din Şcheii Braşo
vului — etapa 1975 (p. 52—56). Efectuate cu prilejul restaurării de către Direcţia Pa
trimoniului Cultural Naţional a acestui însemnat monument medieval, care a avut de
suferit un număr neobişnuit de mare de refaceri, adăugiri şi transformări, prezenta
cercetare arheologică a urmărit în primul rând determinarea etapelor principale de co n 
struire şi de refaceri. S-a ajuns astfel la concluzia că pe acest loc au fiinţat succesiv
trei biserici : 1) O biserică de lemn azi reprezentată numai prin talpa din pietre a ab
sidei, dar al cărei traseu aproximativ a putut fi reconstituit prin amplasamentul mor
mintelor săpate .în exteriorul ei. Monedele descoperite au permis datarea perioadei
de funcţionare a acestui lăcaş de lemn : din timpul domniei lui Mircea cel Bătrîn pînă
către mijlocul secolului al XV-lea. Prezenţa unei comunităţi ortodoxe române a fost de
altfel semnalată încă din anul 1399 printr-o bulă a papei Bonifaciu al IX-lea. 2) O
biserică de zid de plan dreptunghiular, cu absida av.înd patru laturi şi muichie în ax,
care a înlocuit lăcaşul precedent după anii 1440— 1444; scurt timp după construirea ei,
această biserică a fost mărită printr-un pridvor alipit laturii vestice. 3) O biserică avînd
un plan asemănător cu cel descris unai sus şi contraforturi de colţ, cuprinzînd edificiul
anterior; pe baza deseoiperi'rilor monetare, precum şi a unor vestigii caracteristice unei
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biserici de stil gotic, s e consideră că aceasta a fost ridicată la înceiputul secolului al
XVI-lea, probabil icu ajutorul lui N eagoe Basarab ; o tindă cu trei nave a fost adău
gată bisericii în ultima treime a secolului al XVI-lea, din iniţiativa lui Petru Cercel.
4) Biserica III a funcţionat sub forma arătată pînă către mijlocul secolului al XVII-I-'lea,
cînd s-a demolat altarul poligonal, raicordîndu-se la nava bisericii actualul altar. Adău
girile ulterioare nu mai ridică probleme.
Studiul Bogdanei Irimia, Semnificaţia picturilor murale de la Părhăuţi (p. 57— 66)
vine ca urmare articolului Datarea picturilor m u m ie de la Părhăuţi, apărut în «Monu
mente istorice şi de artă», nr. 2/1974, p. 66—72 (recenzia noastră în B.O.R., nr. 5—6/
1975, p. 791). Amintim că* autoarea izbutise să dateze picturile din atar şi naos în anul
1522, iar cele din pronaos şi pridvor în intervalul 1531— 1537. în prezentul articol Bog
dana Irimia descrie şi analizează pe rînd picturile din cele două grupuri de compar
timente, care vădesc nete deosebiri stilistice, în cadrul însă al «unei ordonanţe icono
grafice concepute unitar şi în perfect -acord cu structura şi suprafeţele monumentului».
Aşadar, autoarea consideră că au lucrat doi zugravi (respectiv, două echipe de zu
gravi), amîndoi avînd o formaţie artistică spuerioară, cu un plus de sensibilitate artis
tică însă la autorul pricturilor din pronaos şi pridvor. în privinţa iconografiei, se arată
cu argumente convingătoare că întregul program iconografic, desigur din voinţa şi după
indicaţiile ctitorului, marele logofăt Gavri-1 Trotuşan, este axat pe tema esenţială a «'ru
găciunii donatorului» prin intercesiunea sfinţilor, idee exprimată prin diferite variante
ale temei Deiisis, inclusiv desfăşurarea sa în «Duminica tuturor sfinţilor», caTe este de
altfel şi hramul bisericii. Interesantă este identificarea corectă a sfîntului intercesor din
tabloul votiv din naos cu Sf. Ioan Botezătorul, împotriva părerii anterioare a Prof.
I. D. Ştefănescu, care îl identificase cu Sf. Nicolae, considerîndu-1 în consecinţă pe
acesta ca patronul bisericii (nota 18). «Sfîntul Paisie Athonitul (?)», menţionat de mai
multe ori în text (cu semnul de întrebare al autoarei), nu poate fi, credem, decît Petre
Athonitul, fie că inscripţia a fost prost scrisă de zugravi, fie că nu a fost bine desci
frată. Studiul exhaustiv al Bogdanei Irimia este temeinic documentat şi bogat ilustrat,
o menţiune specială revenind celor opt schiţe red-înd dispoziţia scenelor de pe toţi
pereţii şi bolţile bisericii.
Biserica fortificată di\n Dealul Frumos (com. Merghindeal, jud. Sibiu, p. 67—72) face
ofiectul unei cercetări amănunţite de către Tereza Sinigalia care, folosind toate elem en
tele structurale existente sau sugerate prin. vestigii, izbuteşte să reconstituie succesiu
nea lucrărilor care, în decurs de trei sute de ani (circa 1220— 1520), au transformat o
basilică romanică trinavată cu absidă semicirculară şi fără turn într-o biserică fortifi
cată cu cor pătrat, reţea de bolţi stelate şi două turnuri amplasate la c e le două extre
mităţi ale clădirii. Numeroasele adăugiri, refaceri şi amenajări interioare prin care s-a
ajuns la acest rezultat sînt analizate cu o competentă şi o meticulozitate demne de
laudă. în lipsa unor documente scrise sau arheologice, fazele de construcţie sînt d'atate
prin deducţie şi analogie cu monumente similare din aceeaşi zonă, ceea ce prilejuieşte
interesante confruntări cu datările cercetătorilor anteriori {W. Horwath, G. Oprescu, V.
Vătăşianu).
Urmează trei contribuţii privind bisericile de lemn, c e dovedesc interesul mereu
crescînd pentru acest capitol al arhitecturii noastre religioase de altădată, interes ce
suscită analize din ce în ce mai pertinente pe măsură ce domeniul cunoştinţelor se
întinde la noi şi noi monumente, la zone pînă mai ieri practic necerceitate. Se creează
astfel posibilitatea unor confruntări de date care pun tot mai pregnant în evidenţă acea
«varietate în unitate» caracteristică întregii noastre arte şi arhitecturi populare. Azi
specialiştii nu se mai pot mulţumi cu cercetarea, cît de conştiincioasă ar fi, a unei
zone geografice restrînse, fără a urmări fenomenul p e întregul teritoriu al ţării, valorlficînd amplul evantai de interferenţe şi de analogii scoase la iveală prin noile desco
periri. în privinţa celor trei articole despre care e vorba, semnificativ pentru noua
orientare a metodelor de cercetare ni se pare faptul că cele două studij consacrate unor
monumente din Transilvania au fost alcătuite de cercetători munteni, pe cînd acela tratînd de un ansamblu de biserici din Muntenia este semnat de autori ardeleni. Aşadar.
Ioana Cristache Panait şi arh. Marinei Daia comunică Noi rezultate ale cercetării arhi
tecturii de lemn în judeţul Sălaj (p. 73—76), ce completează studiul anterior al aceleiaşi
autoare în colaborare cu arh. I. Scheletti, Bisericile de lemn din Sălaj («Buletinul monu-
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mentelor istori'ce», nr. 1/1971 ; recenzia noastră în B.O.R., nr. 5—6/1971, p. 673—674) cu
opt preţioase lăcaşuri inedite. De subliniat că una din aceste biserici, biserica din Şoimuşeni, «cel mai mic lăcaş de lemn cunoscut pînă 'acum (8,85 x 3,60 m)», se datează
în secolul al XVI-lea, alte două, biserica din Husia — tencuită ulterior şi azi propusă
pentru restaurare — şi cea din Piroşea, în secolul -al XVII-lear iar celelalte cinci în
prima jumătate sau pe la mijlocul secolului al XVIII-lea : vechim e oare vorbeşte de
la sine pentru importanţa datelor aduise de aceste monumente inedite în privinţa e v o 
luţiei formelor. Ioan Godea şi Ioan Opriş şi-au concentrat atenţia asupra unor Monu
mente c/e arhitectură populară din nord-vestul judeţului Buzău (p. 77—82), zonă re
marcabilă prin densitatea monumentelor de lemn, la care păstrarea elementelor arhaice
în materie de planimetrie contrastează cu varietatea sistemelor de bo'ltire, unde se face
puternic simţită influenţa bolţilor moldoveneşti. Deşi limitfat la o arie redusă ca în
tindere, socotim ca un sondaj de mare interes studiul celor doi cercetători, în care cadrul istoric, tehnicile de construcţie, planimetria, elevaţia, elem entele de decor şi
problemele de datare sînt tratate cu toată competenţa dorită. în sfîrşit, sub titlul Bise
ricile de lemn din Rogoz (Ţara Lăpuşului) (p. 83— 85), semnatarul acestor rînduri com 
pletează studiul anterior al cercetătoarei clujene Diana Tarnavschi Schuster, Bisericile
de lemn din Ţara Lăpuşului ('«Buletinul monumentelor istorice», nr. 2/1973; recenzia
noastră în B.O.R., nr. 9— 10/1973, p. 1131) prin prezentarea celei mai valoroase biserici
de lemn din această zonă, biserica Sf-ţii Arhangheli din Rogoz (probabil 1663), precum
şi a bisericii Cuv. Piarasehiva din aceeaşi localitate (post 1717). Cele trei articole amin
tite sînt bogat ilustrate cu fotografii şi planuri.
Despre Restaurarea picturhlor murale din paraclisul Mînăstirii Bistriţa-Neamţ
(ip. 86—89) scrie Tatiana Pogonat, care a condus aceste lucrări realizate în anul 1975.
La rubrica «Note» mai semnalăm articolul lui Petre Oprea, Picturi murale din
locuinţe şi instkuţii hucureşlene în pragul secolului ai X X -lea (p. 90—92).
«Cronica» cuprinde o dare de seamă semnată de T(ereza) S(iniga'lia) privind
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Direcţiei Patrimoniului Cultural Naţional
(p. 93), precum şi necrologurile în amintirea lui Horia Teodoru (Vasile Drăguţ), lui
Victor Brătulescu (Teodora Voinescu) şi lui Simion Jucan (Vasile Drăguţ), toţi trei
decedaţi în cursul anului 1976.

«Monumente Istorice şi de artă», nr. 2/1976, 96 p. + num eroase planuri
şi ilustraţii.
<

în acest nu-măr al revistei remarcăm în primul rînd o nouă şi deosebit de pre
ţioasă contribuţie a lui Vasile Drăguţ la cunoaşterea picturii medievale din Transil
vania, avînd ca subiect Picturile murale de la Mediaş, o importantă recuperare p e n 
tru istoria artei transilvănene (p. 11—22). După cum indică şi titlul, cercetarea a fost
prilejuită de recenta scoatere la iveală a picturilor originale ale bisericii Sflînta Mar
gareta din Mediaş, prin îndepărtarea straturilor de tencuială care le acoperiseră în
cursul anilor. Mai mu'lt poate decît oridînd, se vădesc în prezentul articol pertinenţa
analizelor şi talentul de expunere al autorului. Cu V asile Drăguţ, vrînd-nevrînd, citi
torul participă la cercetare, resimte aceleaşi emoţii ale descoperirii ca acesit cercetător
pasionat, întiîmpină uneori aceleaşi piedici sau cade în aceleaşi curse ale aparenţelor
înşelătoare oa acesta, piînă la rezolvarea p r o b le m e i: în speţă, datarea picturilor ori
ginare de la Mediaş. Plînă în prezent, se considera că lucrările de construcţie ale bise
ricii au fost începute la sifiîrşitul secolului al X lV -lea şi au luat siflîrşit — deci şi pic
tura — în anul 1482, dacă nu chiar .'la începutul secolului următor. A ceste ipoteze
sînt contrazise categoric de rezultatele prezentei cercetări. într-adevăr, descriind cele
două grupuri principalie de pictură veche conservată — ce l de pe peretele nordic al
colateralei dinspre miazănoapte şi cel tot de ,pe peretele nordic al navei centrale —
autorul relevă unele elemente iconografice (printre acestea semnalăm, ca deosebit
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de rare şi de interes-ante, urm ătoarele: închinarea magilor , cu episodul distinct al
cailor care, «cu urechile ciulite şi gîiturile înălţate, paisc frunzele unor pomi, în timp
ce slujitorul negru cu o mînă ţine dârlogii, rar cu cealaltă ridică plosca din care
soarbe cu nesaţ» — p. 13 ; chipul regelui Ludovic cel Sfînt al Franţei, «împreună cu
garda sa şi cu credincioşii pe care îi miluieşte» — p. 14; Sîintul Bartolomeu în «ecor
şeu», ducîn'd pe umeri propria pieile de care a fost jupuit — p. 14; Martiriul celor
zece mii, înfăţişat printr-«un grup de arbori curăţiţi de frunze, ale căror crăci ascu
ţite ca nişte ţepe străpung trupurile celor martirizaţi» — p. 17— 18), precum şi unele
caracteristici de stil care, toate laolaltă, în lumina .analogiilor de pe o vastă arie cul
turală, par a impune o datare mai timpurie deciît cea admiisă pînă acum : 1385—'1400
pentru primul grup (caracterizat prin predominanţa elementelor proprii stilului «gotic
linear-narativ») şi 1415— 1420 pentru cel de al doilea i(în care predomină elementele
derivate din «goticul interior de curte»). Numai după ce a formulat aceste prime con
cluzii, chiar la ultima pagină a articolului, va revela 'autorul: 1) conţinutul inscripţiei
latine originare pictată pe o fîşie dintre registrele navei centrale, care lămureşte de
la început, în termenii cei mai clari, că «această lucrare a tost iăcută in anul D om 
nului o mie patrusute douăzeci» (p. 22); 2) faptul că deosebirile stilistice dintre cele
două grupuri de picturi sînt impu'tajbile numai lipsei de omogeneitate a echipei de
zugravi, iar nu ex iste n ţe i a două etape de pictură, cum cititorul era tentat să creadă
pînă în acel moment, deoarece încadrarea cronologică a primului grup socotită de
autorul însuşi ca «cea mai potrivită», anume în perioada 1385—1400, este «contrazisă
în mod decisiv» de «identitatea desăvârşită de factură şi de repertoriu ornamental» e
tuturor elementelor decorative ale picturii originare. Astfe/l, ansamblul mural ce deco
rează biserica Sfânta Margareta se datează în întregime în anul 1420, constituind nu
numai una din principalele realizări ale picturii gotice din Transilvania, ci «o operă
de referinţă pentru întreaga artă medievală din ţara noastră».
Tot probleme de datare tratează articolul semnat de Maria-Elen a Ionescu, C îteva
date cu privire la biserica ortodoxă Sfîntul Nicolae V e c h i din Rişnov {p. 27— 32).
Autoarea deosebeşte trei faze de co n stru cţie: prima cuprinde a-lt-arul şi partea de
răsărit a actualului naos, care după un zgraifit din zidăria -tâmplei, confirmat de arhi
tectura construcţiei şi de un vechi pomelnic, se datează în anul 1384 (cu excepţia
bolţii naosului, refăcută în a doua jumătate a secolului al XV-tea). Ou atest prilej,
autoarea readuce în discuţie două importante probleme ale artei medievale din Tran
silvania : problema bisericii sală şi cea a pătrunderii goticului în arhitectura româ
nească. în legătura cu trecutul îndepărtat al bisericii, se aminteşte tradiţia după Care
ea ar fi ctitoria unui domn muntean. Oricum, ibisericia Sf. Nicdlae din Riîşnov apare
ca cel mai vechi monument ortodox din sud-estul Transilvaniei, mărturie a vechilor
şi neîntrerupte legături între c e le două provincii rom ân eşti: Transilvania şi Ţara
Românească. A doua fază de construcţie constă în adăugirea unei noi tnavei la partea
vestică a naosului, despărţit de pronaos prin trei arcade de stâlpi după modelul arhi
tecturii de la sud de Carpaţi. în sfîrşit, cea de a treia fază, ânsumînd modificării^
care au adus monumentul î,n foTma sa actuală, datează din 1773. în continuare, au
toarea aduce date amănunţite în privinţa picturii, a cărei diversitate pe plan atît
tehnic cît şi stilistic subliniază diferitele faze de construcţie : pictură ân frescă de
tradiţie bizantină în partea de răsărit a naosului şi în altar (de remarcat o frumoasă
reprezentare a lui Iisus al milelor (Vir dolorum) în proscomidie, pictură în tempera
cu influenţe baroce în traveea vestică a naosului, pictură în ulei de factură clasici
zantă în pronaos, pictură de factură brîncovenească şi populară ân exterior. Un plar.
al edificiului, cu iindicarea fazelor constructive, ar fi completat în mod fericit intere
santul material.
Corina Popa consacră un substanţial articol vestiţilor zugravi Constantinos
loan — autorii ansamblului de pictură de la biserica Doamnei din Bucureşti (p. 33—
Prilejuită de restaurarea picturii acestei biserici, cercetarea are ca obiect principe,
pictura pronaosului, care fusese neglijată de studiile anterioare, şi cuprinde o scur:’
descriere iconografică, urmată de o amănunţită analiză stilistică. Pictura pronaosul-.
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care s-a conservat înfăţişează : pe primele două regiisltre de sus, Minunile lui Hristos
(printre care ampla reprezentare, pe timpanul vestic, a înmulţirii plinilor), iar pe regis
trul al treilea ciclul vieţii şi minunilor sflîntului Gheorghe, compuis din 16 scene ; regis
trul inferior şi bolţile şi-au pierdut pite tur a originară. Urmează o succintă trecere în
revistă a iconografiei întregii biserici. Analiza stilistică, mult mai dezvoltată, se referă
la repartizarea scenelor, compoziţia, desenul, culoarea, mijloacele de reprezentare a
spaţiului şi reprezentarea personajelor (tipologie, proporţii, modelarea figurilor). A u 
toarea compară apoi pictura bisericii Doamnei cu alte ansambluri de pictură anteri
oare sau contemporane, cele mai mari similitudini constat'îndu-se cu pictura bisericii
mari a Mîmăstirii Hurezi, singura — afirmă autoarea — care alături de ansamblul
cercetat poate fi atribuită cu certitudine lui Constant! nos. Autoarea îşi exprimă, pe
temeiuri stilistice, rezerva faţă de opinia lui V. Brătulescu («Mitropolia Olteniei»,
XIII, nr. 10— 12/1961, p. 688—698), care atribuie lui Constantinos o serie de alte ansam
bluri de pictură brîncovenească, pe baza inscripţiilor. în concluzie, autoarea amin
teşte puţinele date biografice cunoscute .despre grecul Const'aintinos şi autohtonul Ioan,
stabilind apoi unele criterii de deosebire a aporturilor lor respective.
în cadrul articolului despre Zona centrală a oraşului Curtea de A r g e ş (p. 47— 51),
arh. Victor Popa aduce date interesante şi despre bisericile din fostul oraş de scaun
(fin special bisericile Sf. N icolae Domnes'c şi Sîn-Nicoară), despre înfăţişarea lor de
altădată şi integrarea lor în centrul etonomiico-turistic de azi.
La rubrica NOTE, Ioana Cristache-Panait pune în lumină Semnificaţia istorică
şi valoarea artistică a bisericii de lemn din V e c h e a — jud. Cluj (p. 52—57).
Subliniind că o cunoaştere amănunţită a evoluţiei arhitecturii noastre vechi nu
este posibilă fără studierea tuturor obiectivelor de interes, inclusiv cele c e nu s-au
conservat piînă la noi, arh. Cristian Moisescu prezintă Un monument bucu'reştean d is
părut — biserica Minăstirii Sărindar (p. 58—6<1), scopul cercetării fiind precizarea
structurii şi datării acestui monument de mare prestigiu la vremea lui. în privinţa
începuturilor, după ce arată lipsa de temei a tradiţiei ctitoririi de căJtre Matei Basa
rab, autorul precize'ază că cele mai vechi date cunoscute atestă existenţa mjînăistirii
Sărindar î;n vremea lui Mihai Viteazul, fără a se putea preciza mai mult. Se aduc
informaţii amănunţite asupra reparaţiilor efectuate la mijlocul secolului al XVII-lea
(dar nu de către Matei Basarab) şi în timpul domniei lui Constantin Brîncoveanu, apoi
în 1806, în urma marelui cutremur din 1802, în sfîrşit în 1865, cînd au avut loc impor
tante modificări. înfăţişarea mcmuimentului anterioară acestora din urmă este cunos
cută prin mai multe reprezentări graifiice (inclusiv un plan), descrieri şi catagrafii :
biserica avea un aspect mtasiv, cu dimensiuni impresionante, şi era dominată de o
turlă centrală mare încadrată de patru turle mărginaşe mai mici. Trăsătura cea mai
interesantă era însă structura sa interioară, constiînd din trei nave despărţite prin
două şiruri de ciîte şase coloane : avea de'ci forma bazi'licală, «tip structural cu v a 
loare de unicat în arhitectura românească» (p. 59). Deşi arătase mai sus că biserica
a suferit unele transformări în interior cu ocazia reparaţiilor din 1806, autorul nu pre
cizează că lor li s-ar datora structura bazilicală a monumentului, cuim afirmă N. Stoicescu, în Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti , Bucureşti,
1961, p. 266. Oricum ar fi, ceea ce este important e faptul că -mînăstirea Sărindar
adu'ce «dovada certă (...) a diversităţii de forme pe care a cunoscut-o arhitectura feu
dală românească, ca o consecinţă a inventivităţii meşterilor care au conceput-o şi aii
realizat-o» (p. 61).
Suib titlul Biserica Sfîntul Gheorghe din Piteşti (p. 62— 66), arh. Ştefan Balş revine
— la opt ani după terminarea lucrărilor de restaurare — asupra genezei întocmirii
proiectului, apoi asupra cercetărilor preliminare şi a corectării progresive a proiec
tului în funcţie d e vestigiile descoperite pe parcursul lucrărilor.
Ce se ştie despre biserica Sfînta Treime-Beştelei din Piteşti (p. 67— 70), se în
treabă arh. R. Voinaroschi, care răspunde aduclînd utile precizări în legătură cu modi
ficările de structură survenite în 1862— 1864 • cu motivele sculptate ale ancadramen
telor de ferestre; cu aflarea pe zidul nordic al vechiului pronaos, a unui gol, ulterior
obturat, care reprezintă probabil fostul acces, din scara clopotniţei, la un cafas (cf.

1080

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

biserica din Strehaia). Printre rezul'tatele cercetărilor arheologice executate in 1975,
reţinem în primul rînd descoperirea sub pardoseala bisericii a resturilor unui lăcaş
anterior de zid, de dimensiuni mult mai mici decîit actualul edificiii şi de plan drept
unghiular, care pare a fi fost demolată după o exiisitenţă nu prea îndelungată, pro
babil în urma unui incendiu. Studiul «se încheie prin enumerarea punctelor principale
ale proiectului de restaurare, primire care notăm cu satisfacţie renunţarea la pronaosul
adăugat, «isingura soluţie pe oare o poate adopta o restaurare ştiinţifică» (p. 70), pre
cum şi refacerea din zid a turnului clopotniţă. Consacrat exclusiv problemelor de arhi
tectură, articolul nu aduce informaţii în privinţa picturii originare, care după sonda
jele efectuate cu c&ţiva- ani în urmă ar cuprinde cea mai mare parte a naosului.
Un paragraf din articolul lui Dan Căpăţlînă intitulat Cercetări arheologice la Halmagiu şi Vîrfurile — jud. Arad (p. 76—60), descrie cercetările efectuate la biserica
vech e românească (ulterior biserică reformată) din Halmagiu. Săpăturile au scos la
iveală numeroase morminte din secolele XV— XVIII şi alte materiale ce permit data
rea edificiului la sfârşitul secolului al X lV -lea şi începutul secolului următor, cu cel
puţin două refaceri în secolele XVI şi XIX.
>în afară de materialele recenzate, mai sem n a lă m : Radu Florescu, Consideraţii
asupra monumentului triumfal de la Adam clisi (p. 3—10); Pavel Chihaia, Udrişte N ă s 
turel şi casele de la Herăşti (p. 23—26); Ion Dimitrescu, Un monument de arhitectură
din v e a c u l al XVIII-lea : conacul Filipescu din Filipeştii de Tîrg (p. 71— 75); Ştefan
Mosora, Un document privind restaurarea turnului cu ceas din Sighişoara în urmă cu
două secole (p. 81); Victor Simion, Lucrări ale unor argintari transilvăneni din sec.
XVII şi XVIII (p. 82—86); I. Istudor şi colafo., Unele consideraţii asupra fenomenului
de eflorescenţă a picturilor murale (p. 87—89); Petre Oprea, Casc bucureştene cu
picturi murale ex ecu ta te în pragul secolului al X X -le a ; Ioan Opriş, Oficiile pentru
patrim oniul cultural naţional, organisme de mare importanţă în politica de ocrotire a
patrimoniului cultural (p. 92—93). La ruibrica C R O N IC Ă — RECENZII: Elisabeta
Ancuţa-Ruşinaru, «Dicţionar enciclopedic de artă m edievală românească» de V. D răgu ţ;
N icolae N. Rădulescu, M onumente germane oglindite în două p u b l i c a ţ i i ; Nicolae N.
Rădulescu, Meridiane (,p 94—95).
Radu CREŢEANU
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